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Skolebestyrelsesmøde – tirsdag d. 17. dec. 2019, kl. 15.45-17.30 – lok. Senatet 
Deltagere: Fahim, Rahmo, Fahim, Iben, Michelle, Aasim, Frank, Rani 
Afbud: Cicek 
Ref.: MBE 
 

Dagsorden med bemærkninger Bemærkninger 

1. Godkendelse af dagsorden  
v/alle  

OK. 

2. Valg af næstformand + fravær til 
Skolebestyrelsesmøder 
v/Formanden (Cicek) 

Ift. fravær til skolebestyrelsesmøder. Det henstilles til en 
opstramning.  
 

Funda (næstformand) har valgt at træde ud af 
skolebestyrelsen grundet arbejde. I stedet indtræder Rahmo 
i bestyrelsen og hun er enstemmigt valgt som ny 
næstformand i SB. 

3. Nyt fra skolen 
v/alle  
 

• Formanden 
o Intet 

• Ledelse 
o Orientering om, at skolen har modtaget kr. 10.000,- 

til skolen som støtte til skolens juletræ fra en ældre 
dame, Bodil Elling, på Lokalecenter Kongsgården 

o Orientering om, at der har været afviklet en 
drøftelse/proces i udskolingen omkring større 
udnyttelse af kapacitet og sikring af fællesskab om 
undervisningsopgaven. Afdelingen har selv 
udarbejdet skemaerne. Det betyder, at nye skemaer 
rulles ud til 7 – 9 årgang med virkning fra 01.01-
2020. Eleverne orienteres senest på fredag omkring 
ændringerne 

o Orientering om, at der påbegyndes overvejelser ift. 
nyt skoleår. Dette følger dog budgettildelingen som 
følger i uge 09 

o Orientering om, at der netop har pågået en 
trivselsmåling på skolen for medarbejdere (foretaget 
generelt i kommunen på skolerne) – der er nogle 
rigtig fine resultater. Gennemgang af 
hovedresultaterne foretages ved næste møde 

• Medarbejderrepræsentanter 
o Intet 

• Forældrerepræsentanter 
o Aasim – kort orientering om en elevs fragang, 

herunder også om Aasims arbejde med at prøve at 
fastholde familien på skolen 

o Michelle – fortæller om en positiv tilgang til skolen 
fra familier som vælger skolen til – fra andre 
skoledistrikter 

o Rahmo – måske det er en god idé at tage punktet op 
ift. hvordan skolen håndterer evt. mobning mv. Det 



 
   

2 
 

aftales at RH sætter skolens ”Antimobbestrategi” på 
kommende SB møde mhp. en gennemgang og evt. 
justering hvis behov herfor.   

• Elevrepræsentanter 
o Intet 

4. Skolefest 2020 
v/alle 

• Skolefesten står i ”50 års tegnet” (da skolen har 50-års 
jubilæum i år). Skolefesten er torsdag d. 06.02 

• Hvad kan skolebestyrelsens rolle være ifm. 
forberedelsen og afviklingen af festen? 

• Organisering af spiseseancen – kan dette gøres bedre, så 
presset på maden er bedre? Programmet tages med 
ultimo januar til gennemgang ved SB-møde 

5. Status på Skoleindskrivning 2020 
v/Rani eller Søren 

• Rani orienterer om, at der nu er 21 indskrevne børn til 
kommende skoleår. Ligeledes er ved at blive 
gennemgået hvilke potentielle børn som fortsat hører til 
skolen, men som endnu ikke er indskrevet. 

• Skoleindskrivningen afvikles formelt frem til 06.01-2020 
– men pågår almindeligvis helt frem til sommerferien 

• Hold oje med den store skærm over hovedindgangen, 

der løbende fortæller antallet af indskrevne børn 😊.  

6. ’Klima og bæredygtig omstilling’ 
(Fx affaldssortering m.v.) 
v/?   

• Forslag stillet på sidste SB-møde. Afventer til udmelding 
fra forvaltningen kommer 

7. Forældreråd 
v/ Formanden og Inga 

• Status og opfølgning. Afventer til Inga er her 

8. Forventet regnskab 2019 
v/Rani  

• Har bestyrelsen evt. bemærkninger til det kvartalsvise 
forventede regnskab, der tidligere er fremsendt pva. 
administrationsleder Susanne Giørtz-Jørgensen? 

• Bestyrelsen har ingen videre bemærkninger 
 

9. Mere bevægelse i skolen  
v/Aasim 

• Punkt fremsat af Aasim på tidligere SB-møde, herunder 
ift. mere bevægelse i skoledagen 

• Der aftales, at opfølgning foretages i forbindelse med 
trivselsmålingen, hvor vi også kan se elevernes respons 
på bevægelse/motion  
 

10. Evt. 
v/Alle 

Rahmo spørger til skolestart efter juleferien – det er d. 06.01 
– 2020. 
Herefter fremvisning af skolens nye site: 
www.soendervangskolen.aarhus.dk 
 
Ligeledes følger her ferier i Aarhus Kommune: 
https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-
uddannelse/skole-sfo-og-klub/naar-dit-barn-gaar-i-
skole/ferier-og-fridage/ 
 
 

http://www.soendervangskolen.aarhus.dk/
https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/naar-dit-barn-gaar-i-skole/ferier-og-fridage/
https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/naar-dit-barn-gaar-i-skole/ferier-og-fridage/
https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/naar-dit-barn-gaar-i-skole/ferier-og-fridage/
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11. Kommende punkter - Fastlæggelse af principper på forventet anvendelse af 
ChromeBooks (afventer) 

- Retningslinjer og procedurer ift. opfølgning af ulovligt 
elevfravær (afventer) 

- Elev Reviews (ER1-4): Styrkelse og præcisering (afventer) 
- (Ny) organisering og holddelingsmuligheder på 

årgangene (afventer) 
- Skolefesten 06.02 – SB-deltagelse 

 


