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Kære forældre på Søndervangskolen, 

Skolebestyrelsen skal hvert år udarbejde en beretning om de vigtigste emner de i årets løb har 

arbejdet med og behandlet. Dette er skolebestyrelsens beretning for 2019. 

Foruden beretningen kan I følge skolebestyrelsens arbejde på andre måder fx ved at deltage i det 

årlige STOR-forældremøde og/eller ved at læse referaterne fra bestyrelsens månedlige møder, som 

er tilgængelige på www.soendervangskolen.dk – I er også altid velkomne til at kontakte mig og/eller 

andre af de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, vores kontaktoplysninger fremgår af skolens 

hjemmeside. 

Som forældre er det vigtigt, at vi bruger vores stemme og demokratiske ret til at udøve indflydelse 

og være i dialog med skolen omkring vores børns læring, udvikling og trivsel. Derfor vil jeg opfordre 

jer til at bakke op og støtte op om skolen, dens aktiviteter og invitationer, hvad enten der er tale om 

de fire årlige Elev Reviews, stor-forældremødet, skolefesten eller jeres barns forældreråd i 

klassen/årgangen eller afdelingen m.v.  

I skolebestyrelsen behandler vi en række forskellige områder, lige fra generelle overordnede 

principper til mere dagligdags baserede spørgsmål. I bestyrelsen interesserer vi os derfor for skolens 

drift, udvikling og skolens resultater. I 2019 har vi bl.a. haft travlt med at øge indflydelse på: 

- Buget 2019 

- Skolens lokale IT-handleplan (”fra Ipads til Chromebooks” & ”overgangen fra Intra til Aula”) 

- En lokal mad-/kostpolitik kantinen 

- Oprettelse af flere klasse-forældreråd i Indskolingen 
 
Vi har også behandlet høringssvar ift. besparelser og dermed økonomiske prioriteringer på skolen, 
så pengene anvendes til gavn for børn og unge. Dette er blot nogle af de ting, som vi behandler og 
arbejder med, når vi mødes i bestyrelsen.    
 
I 2019 har vi sagt farvel til vores mangeårige formand, Demet Altan, da hun ikke længere har børn 

på skolen. Hun har været en del af skolebestyrelsen på Søndervangskolen de seneste 10 år, hvor 

hun har ydet en kæmpe indsats. En stort tak til Demet og med ønske om god vind fremover. Vi har 

også sagt farvel til næstformand Funda Kuscuoglu, der har været nødt til at sætte 

bestyrelsesarbejdet på stand by. I stedet har andre kræfter taget over. Eksempelvis er jeg selv blevet 

ny formand, og vi har valgt Rahmo Ibrahim Salad som ny næstformand.  

Tak for indsatsen i 2019, jeg ser frem til samarbejdet i 2020 med alle. 

Med venlig hilsen – og pva. skolebestyrelsen  

Cicek Shahin, formand 
 

http://www.soendervangskolen.dk/

