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Skolebestyrelsesmøde – Referat - tirsdag d. 17. nov. 2020, kl. 16.15-17.00  
Mødelokale Senatet  
 
Deltagere: Muzhda, Salma, Frank, Rani 
Afbud: Cicek 
Ref.: MBE 
 

Dagsorden Bemærkninger 

1. Godkendelse af dagsorden  OK. 

2. Elev Review 2  

(d. 9. dec. 2020) 

Halvdelen af klasserne afvikles fysisk, den anden halvdel af 

klasser afvikles virtuelt.   

 

3. Skoleindskrivning 2021  
 

Status på indskrivningstal: 

Vi har lige nu 12 indskrevne børn – og ca. 20 på andre 

skoler (folkeskoler/privatskoler). Dog er der fortsat ca. 50, 

der endnu ikke har indskrevet sig på nogen skoler. 

Skolen er pt. i gang med at ’stemme dørklokker’ i 

lokalområdet til de potentielle skolestartere mhp. at 

komme i dialog om hvad vi kan tilbyde som skole.  

Indskrivningsperioden er som tidligere nævnt 

udvidet/forlænget ift. tidligere år.  

Efter vi har stemt dørklokker, laves en indskrivningsstatus 

mhp. ’next step’    

4. Kendte Voksne Orientering og drøftelse 

Søndervangskolen er udvalgt til at deltage i Børn og Unges 

arbejdsgruppe ”Kendte Voksne” pba. vores interne 

vikarmodel. 

5. Udvidet tilsyn - UVM Orientering og drøftelse om udtagelse til Udvidet Tilsyn 

(Delaftale ifm. loven fra 2018 om bekæmpelse af 

parallelsamfund). 

6. Skole uden skæld ud  Orientering og drøftelse af skoleforsker Louise Klinges 

oplæg for skolens pædagogiske personale d. 4. nov. 2020 

under overskriften ’Skole uden skæld ud’. Louise Klinge 

m.fl. er højaktuel med bogen af samme titel: Skole uden 

skæld ud. Bogen er indkøbt til skolens fagbibliotek til 

udlån. 

Rigtig fine tilbagemeldinger er indkommet pba. Louise 

Klinges virtuelle oplæg – og med forslag om at forældrene 

kan involveres i tilgangen på et af vores kommende stor-

forældremøder. 

7. Evt.  • Aftale om, at SB-møderne fremadrettet afvikles 

som Teamsmøder ved hver anden mødesession 
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ml. kl. 16:00-17:00 (og tilsvarende ved fysisk 

afholdelse hver anden gang). Der udsendes rev. 

mødeinvites.  

• 9. klasserne har ønske om afvikling af et socialt 

arrangement - klassevis. Grundet de 

Coronaudmeldinger skolen har for nuværende, er 

dette desværre ikke muligt. I stedet undersøges 

muligheden for om klub/US-regi kan understøtte 

elevernes ønske/behov for at kunne mødes i én 

eller anden form.  
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