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Skolebestyrelsesmøde – Tirsdag d. 25. sept. 2018, kl. 15:45-17.00 - Senatet 
 
Deltagere: Demet, Aasim, Michelle, Funda, Inga, Frank, Fahim, Rani, Martin 
Afbud: Anette (aftalt fri), Mohammed (er udtrådt af bestyrelsen) 
Ref.: MBE 
 

Dagsorden med bemærkninger Bemærkninger 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/alle  

 
 

2. Forventet regnskab Det kvartalsvise regnskab er indberettet. Bilag udsendt med 
dagsordenen.  
Drøftelse: Der er stor generel tilfredshed med den økonomiske 
styring af skolen.  
Skolebestyrelsen glæder sig over ’præmie’-bonus’en på de 1.3 
mio. kr., som Søndervangskolen har modtaget fra 
Undervisningsministeriet pba. 9.klasses karaktergennemsnit 
2018, hvor andelen af svage elever er løftet.  
Ift. forbruget af ’præmien’ er det skolebestyrelsens ønske, at 
midlerne i videst mulige omfang kommer eleverne direkte til 
gode, dette i form af endelig færdiggørelse af de fysiske 
læringsmiljøer, hvor bestyrelsen gerne ser, at de resterende 
midler benyttes til supplering af det igangværende byggeri mhp. 
endelig færdiggørelse af ”Learning Spaces” programmet.  

3. Nyt fra skolen og 
orienteringspunkter v/alle 

- Indgået budgetforlig af Aarhus Byråd pba. høringssvar 
ifm. Sparekatalog. RH orienterede om det indgåede 
budgetforlig. Selvom vi er glade for, at mange af de 
oprindelige forslag nu er taget ud af forliget, er det 
fortsat en stor udfordring for os med beslutningen af de 
administrative fællesskaber, der betyder, at skolens 
nuværende administrative leder i fremtiden kommer til 
at referere til en kontorchef i forvaltningen, fremfor 
skolelederen. Denne centralisering vil indskrænke vores 
ledelsesrum.  

- 03.10-18, kl. 1700 – 1930: Storforældremøde 
Invitationen er udsendt d.d. via Forældreintra – og 
udsendes også med dette referat). Demet forbereder 5-
10 min. oplæg som indledning om skolebestyrelsens 
arbejde (den årlige SB-beretning) 

- Dialogmøde med rådmanden d. 13.11-18, kl. 1800-2030. 
Sæt X i kalenderen og giv besked til Demet, hvis I kan/vil 
deltage. Herefter får RH besked og tilmelder de 
interesserede via Kursusportalen 

- Kan SB-dagsorden sendes Cc til MED? I det 
Skolebestyrelsen henviser til, at SB-referaterne er 
offentlige, ønsker den ikke, at SB-dagsordenen på 
forhånd udsendes til andre end medlemmer af SB.  

- Evt. andet?  
o Flere af de forældrevalgte spørger til muligheden 

for, at børnenes mad (medbragt hjemmefra) kan 
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komme på køl? Punktet tages op igen på næste 
SB-møde, hvor vi har afsøgt evt. muligheder 
herfor. Ligeledes sættes punktet med ”elever i 
produktionskøkkenet” på et kommende SB 
møde” – og ydermere ”kostpolitikken” ifm. 
sammenflytningen med Søndervang Dagtilbud.  

4. Elevfravær – drøftelse. 
Udsættelse fra sidste møde 
v/Rani 

RH fremlægger den seneste 12 mdr. fraværsopgørelse, herefter 
drøftelse af tiltag til hvordan elevfraværet reduceres, samt 
hvordan bestyrelsen kan hjælpe hermed. 
Skolebestyrelsen ønsker gerne nogle faste grænsesætninger for, 
hvor meget skolen kan/vil acceptere ift. fraværsdage – og 
ligeledes indkalde forældre til samtale ift. orientering og fælles 
fokus på nedbringelse af fravær i en tidligere, forebyggende fase. 
På SB møde i foråret 2019 medbringes en status på fravær 
(opgørelse).  
Ift. stor-forældremødet d. 3/10-2018 udgør ”elevfravær” 
ligeledes én af de 3 workshops.  

5. Anti-mobbestrategi – 
drøftelse (bilag vedlagt). 
Udsættelse fra sidste møde 
–v/Rani  

 

Inden ferien fik den tidligere Skolebestyrelse tilsendt udkast til 
skolens anti-mobbestrategi, den blev vedtaget uden yderligere 
bemærkninger.  
Den nye bestyrelse får nu også mulighed for en drøftelse, inden 
endelig vedtagelse for skoleåret 2018-2019. Herefter behandles 
anti-mobbestrategien i bestyrelsen 1 gang årligt. 
Strategien er vedtaget – og opdateres 1 gang årligt. 

6. Skolebestyrelsens politikker, 
principper og retningslinjer – 
drøftelse (bilag vedlagt) 
Udsat fra sidste møde. 

Inden ferien fik den tidligere Skolebestyrelse tilsendt udkast bilag 
til div. politikker, principper og retningslinjer, der blev vedtaget 
uden yderligere bemærkninger. Den nye bestyrelse får nu også 
mulighed for en drøftelse inden endelig vedtagelse for skoleåret 
2018-2019. Herefter behandles bilaget i bestyrelsen 1 gang årligt. 
Politikker, principper og retningslinjer er vedtaget – og opdateres 
1 gang årligt. 

7. Evt. - Flere forældre i bestyrelsen vil meget gerne have et 
lynkursus i grundfunktionerne i Forældre-intra. Det 
aftales at Jesper Knudsen (pædagog og IT-supporter) får 
SB-medlemmernes mails mhp. at lave konkrete 
mødetidspunkter.  

8. Kommende punkter - Mohammed har valgt at udtræde af skolebestyrelsen, vi 
skal derfor have indkaldt 1. suppleanten fremover  

- Mulighed for at børnenes (hjemmebragte) mad kan 
lægges på køl 

- Elevfraværsopgørelse (jan./feb. 2019) 

- Brug af mobiltelefon i skoletiden 

- Politik for netetik & dannelse på Søndervangskolen  

- Karakterfrie klasser 

- Røgfri skoletid  

 


