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Skolebestyrelsesmøde – Tirsdag d. 24. sept. 2019, kl. 15:45-17.30 – lok. Senatet 
Medarbejderrep. går kl. 17:00 – dagsordenspunkterne er forsøgt prioriteret herefter 
 
Deltagere:  

- Forældre: Inga, Fahim, Funda, Cicek, Michelle, Aasim 
- Ikke fremmødte: Fatima (forælder), Sahar (elev)  
- Medarbejder: FRJ, ASV 
- Elever: Edanur  
- Ledere (sekretærer): RH, MBE (syg) 

 
Gæster:  
Dennis Daly, kantineleder (ift. pkt. 3), Søren Bloch, Indskolingsleder (ift. pkt. 4) 
 
Ref.: RH  
 

Dagsorden med bemærkninger Bemærkninger 

1. Godkendelse af 
dagsorden  
v/alle  

Godkendt 

2. ChromeBooks 
Fremvisning af en 
ChromeBooks. 
En IT-vejleder er inviteret 
til punktet. 

FRJ demonstrerer de vigtigste funktioner på en 
ChromeBook (som alle børn fra 0.-9. kl. pr. 1/8-2019 har 
fået udleveret). 
 
Herefter en drøftelse, hvor det blev fremhævet, at eleverne 
med overgangen fra iPads til ChromeBooks bl.a. har 
betydet, at der ikke spilles så meget mere i timerne eller 
bruges tid på de sociale medier. Eleverne er kommet mere 
ud i frikvarterne og taler og leger mere med hinanden.  
 
Flere elever savner deres iPads, mens flere forældre 
nævner, at det gør de ikke, men at de i stedet er glade for 
overgangen. Det nævnes, at ChromeBook’en virker lidt tung 
for de yngste 0. kl. elever 

3. Food Factory 
Dennis Daly, kantineleder 
er inviteret til punktet. 
Rammerne for Food 
Factorys madtilbud 
skitseres. 
(Aftalt punkt ifm. sidste 
SB-møde) 

Dennis indleder med at fortælle om sin egen baggrund som 
kok på Radisson, hvor han bl.a. har været vant til at lave 
mad til 1500 personer.  
 
Dennis leverer daglig mad til Søndervang Dagtilbud (ca. 160 
børb) og Søndervangskolen (Ca. 180 børn) + ca. 20 
medarbejdere.  
 
Dennis har elever med i køkkenet (5.-6.-7. kl.), hvor de er 
med en uge ad gangen og afvikler deres pligtige 
madkundskabs undervisning her.  
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Eleverne får lov til at komme med forslag til menu, der 
indkommer mange forskellige, dog typisk de klassiske retter 
som pizza, pasta og burgere. Derfor er Dennis nødt til en 

gang imellem at nedlægge vetoret 😊. Han vil gerne 
forsøge at komme vidt omkring, så børnene smager meget 
forskelligt mad, og sund mad – og mad de måske ikke lige 
kender.  
 
Generelt udtrykkes der stor tilfredshed fra forældrene ift. 
kantinens mad. Ift. det administrative fx ift. tilmelding m.v. 
kan det ind imellem udfordre at holde listerne opdaterede.  
 
Medarbejderrepræsentanter udtrykker, at det er deres 
oplevelse, at eleverne gerne vil være i køkkenet, og at de 
hygger sig, når de har maduge.  
 
En forældre nævner en lille bekymring ift. om eleverne går 
glip af det, der sker i klassen, når de har maduge i køkkenet.  
 
En anden forældre synes at brødet Dennis laver til 
dagtilbuddet er så godt, at han gerne vil have opskriften  
 
Afslutningsvis er der stor ros til Dennis og Food Factory.  

4. Yderpasning 
Rammeafklaring. 
Søren Bloch, 
Indskolingsleder er 
inviteret til punktet 
(Aftalt punkt ifm. sidste 
SB-møde)  

Reglerne/rammerne for pasning præciseres. Eksempelvis 
skal man have sit barn tilmeldt et ’morgen’- eller 
’eftermiddags’modul for at kunne få sit barn passet i fx uge 
42 og uge 7.  
 
Endvidere at der er et særskilt ’sommerferie’modul, hvor 
man kan tilmelde sine børn.  

5. Forventet Regnskab 2019 
(kvartal) 

- Rani orienterer, mulighed 
for spørgsmål/bem. 

Bilag udsendt forud for mødet. 
Gennemgang v/RH med mulighed for bem. 
Regnskabet tages til efterretning 
 

6. Skolebestyrelsen pr. 1/8-
2019  

- Skolebestyrelsen 
konstituerer sig med ny 
formand og næstformand 

- Endelig tjek af 
kontaktoplysninger for 
alle SB-medlemmer 

Formand: 
Tre forældrevalgte stillede op til formandsposten (Aasim, 
Funda og Cicek), så der var valg. Funda blev valgt som 
formand 
 
Næstformand:  
To forældrevalgte stillede op til næstformandsposten 
(Aasim og Cicek), så der var valg. Cicek blev valgt. 

7. Nyt fra skolen og 
orienteringspunkter  
v/alle 

Ingen 
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8. Evt. To uheldige episoder fra 7. kl. cykeltur – RH følger op.  

9. Kommende punkter  
- Brug af mobiltelefoner i 

skoletiden - 
Forældrerepræsentanter  
(Klasse-, årgangs-, 
afdelingsråd  
v/Inga)  
(Udsat punkt fra sidste SB-
møde) 

- Mobning v/Aasim  
- Forældreråd v/Inga (det besluttes at Inga går i gang 

med forarbejdet nu) 
- Den årlige skolefest v/ skolebestyrelse  
- Fysik/kemilokale (stole/skamler uden ryglæn, man 

får ondt i ryggen) v/Edanur 
- 9. kl. har ikke faste lokaler, om morgenen ved 

eleverne ikke hvor de skal være v/Edanur 
- Elevfravær, registrering af lovligt, ulovligt fravær og 

sygefravær v/skolebestyrelsen 
- Tandlæge-tider behøver forældre at tage fri fra 

arbejde, når deres barn skal til et to min. eftersyn? 
v/Fahim  

 
 
Skolebestyrelsen på Søndervangskolen består af: 
 
Forældrevalgte: 

- Fahim Aria  
- Funda Kuscuoglu (formand) 
- Inga Johannsdottir  
- Michelle Lorentsen  
- Aasim Selaimann  
- Fatima Yusuf Abdi  
- Cicek Shahin (næstformand) 

 
Medarbejderrepræsentanter: 

- Frank Rieper Jensen 
- Anette Svendsen 

 
Elevrepræsentanter: 

- Edanur Demir, 9b 
- Sahar Sherafzal, 9b 

 
Suppleant: 

- Iben Madsen (forælder) 
 
 


