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Skolebestyrelsesmøde – tirsdag d. 25. feb. 2020, kl. 15.45-17.30 – lok. Senatet 
Referat 
Deltagere: Zeinab, Fahim, Michelle, Cicek, Aasim, Frank, Rani 
Afbud: Inga (trådt ud), Iben,  
Ref.: Martin 
 

Dagsorden med bemærkninger Bemærkninger 

1. Godkendelse af dagsorden  
v/alle  

OK 

2. Nyt fra skolen 
v/alle  
 

- Formanden 
- Ledelsen 
- Medarbejderrepræsentanterne 
- Forældrerepræsentanterne   
- Elevrepræsentanterne 

 
Ingen kommentarer fra ovenstående – dagsordenen er 
fyldestgørende. 

3. Evaluering af Skolefest 2020 
v/alle 

- En dejlig fest som den plejer at være 
- En forholdsvis stille og rolig skolefest som vanligt 
- Det var vanskeligt at smage alles mad, da maden 

blev placeret på forskellige borde 
- Oplevelse af, at det er godt, at alle er samlet 
- Til næste år kan vi evt. overveje om spisningen skal 

deles i to – eks. de små i sportshallen og de ældre i 
en gymsal. Alternativt: Klasse/årgangspisning for 
indskolingseleverne i Danmarks-fløjen og resten i 
sportshallen 

4. Lokal retningslinje for 
elevfravær på Søndervangskolen 

- Pba. den nye lov og bekendtgørelse ift. opfølgning 
på ulovligt elevfravær bør skolen udarbejde en lokal 
retningslinje for udmøntning og opfølgning. 
Se vedhæftede udkast til lokal retningslinje til 
drøftelse. Vedtaget. 
 

5. Bedre seksualundervisning i 
skolen 

- Byrådet i Aarhus har vedtaget en ny indstilling mhp 
et skærpet fokus på undervisningen i de 
obligatoriske emner i skolen – herunder sundheds- 
og seksualundervisning og familiekundskab  
(se vedhæftede bilag). 
 
Drøftelse pba.: ”Skolelederen skal træffe beslutning 
om, hvilke fag undervisningen skal foregå i” 
Se også bilaget: ”Timeløse fag på Søndervangskolen” 
(vedhæftet), som er bestyrelsen nuværende aftaler 
for afvikling af de timeløse fag.  
 
Giver den nye vedtagelse anledning til, at vi skal 
genoverveje vores nuværende praksis? 
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Grundlaget fastholdes – dog bedes afdelingerne 
definere nærmere, hvornår i afdelingerne emnerne 
behandles. Ligeledes bør der indtænkes evt. kulturel 
optik (at emnet seksualundervisning kan opleves 
som grænseoverskridende – men at skolen måske 
samtidig har særlig ’oplysningspligt’ til en 
elevgruppe, hvis forældre kan være mere restriktive 
ift. samtale med egne børn om et følsomt emne).  
 
Emnet tages op igen inden sommerferien ift. 
konkret håndtering – dette efter det har været 
vendt i afdelingerne.  
  

6. Implementering af 
affaldssortering på skoler 

- Vi skal inden 2030 sikre, at alle elever og studerende 
opnår den viden og de evner, de behøver for at 
støtte op om bæredygtig livsstil. Implementeringen 
skal starte fra skoleåret 2020/2021, hvor ”skolen bør 
overveje, hvordan implementering af affalds-
sortering kan bruges som løftestang for grøn 
omstilling på skolen både ift. organisering 
(ledelsesopmærksomhed, skolebestyrelse, miljøråd, 
elevråd) og i undervisningen” 
 
I bestyrelsen skal vi drøfte, hvordan vi kan 
understøtte uddannelse til en bæredygtig livsstil. ’ 
Udsættes til næste møde 
 

7. Skolebestyrelsen kan beslutte en 
to-årig valgperiode  

- Det er delegeret til skolebestyrelserne om at 
beslutte, om valgperioden for 
forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen er to år 
for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det 
eller for alle forældrerepræsentanter på en skole 
 
I bestyrelsen skal vi drøfte, hvad vi vil beslutte som 
gældende hos os. I dag har vi valgt 4 års perioder.  
Det er vedtaget, at skolebestyrelsen ønsker valg 
hvert 2. år.     
 

8. Skolebestyrelsens årsberetning 
2019 

- Skolebestyrelsen skal hvert år udarbejde en 
årsberetning.  
Se vedhæftede bilag som udkast til drøftelse  
Med en ganske lille bem. blev beretningen vedtaget. 
(RH tilretter hvorefter beretning 2019 lægges på 
skolens hjemmeside. 
 

9. Skolens madpolitik 
v/Michelle 

- Se vedhæftede bilag – skolens nuværende vedtagne 
madpolitik 
Michelle har ønsket drøftelsen 
Udsættes 
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10. Evt. 
v/Alle 

Intet – dog kommentering på et par episoder på 
uhensigtsmæssig elevadfærd. Opfølgning foretages til 
socialpædagoger ift. opmærksomhed på enkelte elever. 
 

11. Kommende punkter - Fastlæggelse af principper på forventet anvendelse af 
ChromeBooks (afventer) 

- Implementering af affaldssortering jf. pkt. 6 
- Seksualundervisning – inden sommerferien jf. pkt. 5 
- Punktet omkring skolens madpolitik udsættes 
 

 


