Skolebestyrelsesmøde d. 4/10-2021 kl. 16.00 – 17.00
Lokale: The Beech Room
Deltagere: Cicek, Rahmo, Aasim, Michelle – på en linje, Jesper, Ali, Rani
Opsamling: Martin
Afbud:

1.

Emne og ansvarlig
Situationen på skolen
lige nu pba. den
verserende sag
(shitstorm) i medierne

Punktet er til
☒ Drøftelse
☒Orientering
☐ Refleksion
☐ Beslutning

Beslutning / Referat
Drøftelse, kommentarer og spørgsmål
Intro v. Rani for baggrund for indkaldelsen, der har
været dels at orientere bestyrelsen om situationen og
dels at give bestyrelsen mulighed for en drøfte
situationen og give plads til spørgsmål og
bemærkninger.
Rani henviste til forløbet pba. den orienteringsmail, hun
havde udsendt til skolebestyrelsen tirsdag aften d.
28/9-2021 om, at vi var blevet bekendt med, at
Politiken ville bringe en kritisk artikel om
Søndervangskolen viklet som ’prøvesnyd’ i 2016/2017.
RH fortalte, at der var tale om en gammel sag om en
fejl, som der for flere år siden var fulgt op på fra skolens
side med en redegørelse til forvaltningen med
efterfølgende godkendelse og ifa. heraf et tilsyn fra BUchef på afvikling af prøver. Et tilsyn hvor der ikke har
været noget at bemærke.
Kommentarer og udtalelser fra de forældrevalgte:
- Hvad er årsagen til, at sagen blusser op nu flere
år efter?
- Vi er bare madding for de store hajer, der er
kommunalvalg lige om lidt, der er tidligere
lærere, som har haft en uheldig exit
- Bare fordi andre tager sagen op nu, så kan det
jo ikke passe, at BU/forvaltningen ikke skal
beskytte både medarbejdere, ledelse og skolen
nu – især når de allerede har godkendt skolens
redegørelse tidligere. Skolen har jo gjort det,
den skulle”
- Skolebestyrelsesformanden fortæller, at
Lokalformanden for Skole og Familier, Cecilie
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Harrits, har skrevet: ”Kære Cicek og Rahmo, det
er voldsomme beskyldninger i medierne…”
Herefter kommer Cecilie med tilbud om
understøttelse til bestyrelsen i den vanskelige
tid.
Bestyrelsesformanden oplæser herefter et
skriv, hun forud for mødet har forfattet, og som
hun spørger, om forældrene i skolebestyrelsens
opbakning til ift. at fremsende til rådmand,
direktør – evt. Børne og Ungevalg og flere
medier. Skolen skal se dette skriv som en støtte
og opbakning ift. fortsat tryghed til skolen,
medarbejdere og ledelse
Jeg kan godt sige jer, at der bliver problemer,
hvis ikke skolen fortsætter som hidtil og med
den nuværende ledelse
’Snyd-ordet’ kan vi ikke have siddende på os.
Det er fejl, der er sket, og der er stor forskel på
de to ting
Flere af de navngivne lærere, der udtaler sig i
pressen er bekendte af dem og deres børn.
Flere bestyrelsesmedlemmer fortæller, at de er
glade for, at der fra skolens side er taget hånd
om børnene ift. disse lærere
Rani orienterer om at tilbage i 2016/2017 blev
daværende skolebestyrelsesformand Demet
Altan orienteret mundtligt omkring sagen
De forældrevalgte beslutter, at de vil gå videre
med bestyrelsesformandens skriv mhp.
udsendelse asap – og at formanden vil kontakte
de forældrevalgte medlemmer, der ikke er til
stede til mødet i dag

2.

Afdelingsforældremød
erne onsdag d. 6/102021

☐ Drøftelse
☒Orientering
☐ Refleksion
☐ Beslutning

Henvisning til udsendte invitation.
Er der evt. spørgsmål/bemærkninger?
Intet

3.

Morgenmadsordning

☐ Drøftelse
☒Orientering
☐ Refleksion
☐ Beslutning

Morgenmadsordningen startede d.d. (mandag d. 4/102021) og finder fra nu af finder sted hver morgen fra kl.
07:30-08:00. Ordningen af er åben for skolens elever og
forældre.
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Det er fortsat FødevareBanken (non-profit organisation
mod madspild) der leverer maden til ordningen, mens
Food Factory sørger for morgenkaffe/the.
Fra efterårsferien vil der være sundhedspersonale fra
Borgmesterens afdeling til stede. Disse, der vil gå i
dialog med forældre ift. den lave vaccinetilslutning i
lokalområdet
4.

Evt.

☐ Drøftelse
☒Orientering
☐ Refleksion
☐ Beslutning

Intet.
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