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Skolebestyrelsesmøde – tirsdag d. 14. juni 2021, kl. 15:45 – 17:00  
Mødet blev afholdt PÅ SKOLEN i lokale Beech Room 
 
Deltagere: Cicek, Aasim, Rahmo, Michelle, Fahim, Muzhda + Salma, Frank, Rani,   
Afbud:  
Ref.: MBE 
 

Dagsorden Bemærkninger 

1. Godkendelse af dagsorden  OK 

2. Coronastatus ifm. den 

yderligere genåbning af DK 

gældende fra mandag d. 14. 

juni 2021 

Orientering og drøftelse  

 

Med folketingets beslutning om yderligere genåbning af DK har 

Børn og Unge i Aarhus Kommune d.d. udmeldt, at en række 

restriktioner inden for dagtilbud, skole og klubtilbud er ophævet 

og at lempelserne træder i kraft den 14. juni. 

 

 Børn og Unge skriver, at det er op til den lokale ledelses 

vurdering og beslutning, i hvilken grad lempelserne skal 

udmøntes i det enkelte dagtilbud, skole eller klubtilbud.  

 

Beslutningerne træffes på baggrund af lokale forhold, smittetryk, 

planlægning osv. Det bør overvejes, om det er meningsgivende 

og tilfører værdi, at man fraviger de tidligere anbefalinger om fx 

afstand, undervisning og aktiviteter på tværs af grupper og 

sociale og faglige arrangementer.  

 

Men fra d. 1. august er der forventning om fuld indfasning af 
lempelserne.  For skoleområdet betyder aftalen:  

• Krav om mundbind/visir ophæves på hele børne- 
og ungeområdet, men det vil fortsat være en ret for 
pædagogisk personale i dagtilbud og i grundskolen 
at bære visir.  
• Restriktioner og anbefalinger for grundskoler 
fjernes, så det bl.a. igen bliver muligt at undervise 
på tværs af klasser eller klassetrin i grundskolen.  
• Anbefalinger om sociale og faglige 
arrangementer ophæves.  
• Anbefalinger om afstand i dagtilbud og 
grundskoler ophæves.    
• I dagtilbud mv., grundskoler mv. overgås til fokus 
på at efterleve sundhedsmyndighedernes generelle 
smitteforebyggende anbefalinger for hygiejne, 
rengøring og udluftning mv., som beskrevet i 
Sundhedsstyrelsens vejledning COVID-19: 
Forebyggelse af smittespredning.  

 
For Søndervangskolens vedkommende har vi besluttet at 
fastholde den eksisterende organisering/skemaer m.v. de sidste 
skoledage. Efter sommerferien skal dog forventes ”normale” 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210611-dagtilbud--skoler--efterskoler-og-uddannelsesinstitutioner-vender-tilbage-til
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tilstande. Dette gælder ift. skemaer, mødetider osv.… Nærmere 
info følger ifm. Nesletter.  

3. Nyt skoleår 2021/2022 

Orientering og drøftelse  

- Nyansatte lærere og pædagoger 

- Grundskema 

- Nye tiltag 

- M.v. 

 

Grundskemaet for næste skoleår er færdigt. Elevskemaerne 

forventes at blive udsendt til jer ifm. Ugebrevet i de enkelte 

klasser.  

 

Én lærer og en bh. kl. leder har fået job på andre skoler pr. 1/8-

2021, mens andre lærere skal på længerevarende barsler eller 

forældreorlovs. Konkret har vi derfor fra skolens side skullet 

ansætte dels erstatninger for, de der forlader os, og dels har vi 

ansat ekstra personaleressourcer grundet det stigende elevtal – 

sidstnævnte som jo er yderst positivt.  

 

Pr. 1/8-2021 inddeles skolen i to nye pædagogiske afdelinger– 

hhv. afd. ØST 5-9 kl. samt Vest. 0-4 kl. (jf. tidligere orientering 

om ny Team og L-struktur.  

 

For samtlige 20 klasser er der afsat 4 ugentlige 

’dobbelt’lektioner, hvor både dansk- + matematiklærer er 

tilstede i klassen samtidig. Placeringen af lektionerne ligger på 

samme tidspunkt for alle klasser dvs. mandag, tiorsdag, torsdag 

og fredag i 5. lektion. Fokus i disse lektioner vil være Sprog & 

Litteracy (dvs. et ekstra boost til elevernes dansksproglige 

udvikling)   

4. Bydækkende valgfag  Skolebestyrelsen har forholdt sig til opfordringen om at 
behandle punktet omkring Bydækkende valgfag. Fra 
skolebestyrelsens side er der flere bekymringer omkring 
ordningen, tillige med konkrete eksempler på at tilbud langt 
uden for den enkelte elevs lokalmiljø er vanskeligt at motivere 
til. Det handler ganske simpelt om transporttid eks. fra den ene 
ende af byen til den anden ende af byen, som kan synes 
uoverkommeligt, når man kun er 14 år, efterårsmørket banker 
på, og man allerede har været i skole fra 0800 – 1600.  
Fra skolebestyrelsens side er det derfor vanskeligt at komme 
med en positiv tilkendegivelse omkring ordningen – men vil i 
stedet opfordre til en mere decentral organisering af 
valgfagsordning baseret på tilbud til den enkelte elev ud fra 
dennes lokal- og nærmiljø.    

5. Skolebestyrelsesmøder næste 

skoleår 

Alle møder er fra kl. 15:45-17:00 

- 24/8-2021 

- 12/10-2021 

- 30/11-2021 
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- 1/2-2022 

- 8/3-2022 

- 26/4-2022 

- 14/6-2022 

 

Møder afholdes som udgangspunkt fysisk på skolen, men med 

mulighed for virtuel deltagelse i stedet. 

 

6. Ombygninger på skolen 

Fælles walk & talk 

Fremvisning af nuværende F/K-lokale samt generelt visning af 

Øst-fløjen. 

 

7. Evt. Aasim: 

Gør skolen noget for at indhente elevernes tabte læring/trivsel? 

Sv. Rani: 

Vi har modtaget midler fra stats hhv kommune til 

kompensation af evt. læringstab’ under covid, herunder også 

ift. trivselstiltag og større indsats ift. mer-læring hos eleverne.  

 

Vi har i den forbindelse igangsat trivselstiltag ift. udflugt/ture 

for samtlige klasse for at sørge for mere fællesskab for klassen – 

derudover har vi øget læringstiltag med mer-ansættelse af nye 

medarbejdere samt afsat indsatser for forældre, så forældre 

også i højere omfang kan hjælpe deres egne børn.  

 

Ydermere fokuseres på forhold omkring lektier og afleveringer 

for at få indarbejdes struktur og arbejdsmoral (Muzhda + Salma 

nikker samstemmende og bekræfter, at de som elever synes, at 

det er en god idé). 

 

Cicek: 

Kvaliteten af de sidste 2 timer/lektioner hos de yngste elever – 

de synes ikke at være gode nok rent indholdsmæssigt. Jeg 

kunne godt tænke mig, at vi taler mere omkring indholdet og 

organiseringen af disse lektioner. At man eks. har nogle valg 

omkring forskellige aktiviteter og ikke skal sidde med ens 

computer i 2 timer. 

Sv. Rani. 

Punktet tages op efter ferien, hvor Søren Bloch, pæd. leder 

inviteres til at deltage  

 

Rani: 

Fra næste år deltager Ebrahim og Ibrahim ligeledes ift. 

understøttelse af skolen via oprettelse af forældrecafé og større 

guidning/hjælp til familier.  

Derudover undersøges mulighed for månedsvise eller 

kvartalsvise middage, hvor familier tager en ret mad med og 
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hvor skolen er vært for uformelle ”fællesspisninger” – dette ift. 

at få lokalområdet trukket tættere på skolen. 

 

Cicek. 

Flere gange kommer ugebreve ud meget sent søndag aften – og 

så kan vi ikke nå at tale med vores børn omkring indholdet – 

kan det ikke komme tidligere ud, og ikke om aftenen? 

Sv. MBE. 

Vi har et tidspunkt for, hvornår det senest skal ud – vi følger op.  

 

 


