
 

 

 

 

Dagsorden 

 

Skolebestyrelsen 

 

Dato: 27. august 2019 fra kl. 17.30 

til kl. 19.00 

Sted: Lokale 21 på Sønderskov-

Skolen 

Deltagere: 

Jeppe Solløs Rasmussen 

Camilla Rudebeck Juhl 

Christina Elkjær 

Mette Roed Høg 

Rashid Oso 

Steffen Holm Witsø 

Vivi Brit Nielsen 

Nanna Stryhn-Johnsen 

Thomas Brink Erlandsen 

Ulla Lassen 

Birgit Dyngby 

Mette Elmerdahl 

Fraværende/Afbud: 

Camilla Rudebeck Juhl 

Vivi Brit Nielsen 

Birgit Dyngby 

 

 Emne: Beslutning/referat: 
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde Godkendt 

 

2.  Forældrearbejdsdato og indhold Der planlægges afholdt to forældre 

arbejdsdage - den første lørdag den 

26.10.2019, kl. 10-14. 

 

Der udarbejdes en prioriteret 

opgaveliste, som udsendes 

sammen med invitationen til 

forældrearbejdslørdagen. Der skal 

være tilmelding til dagen. 

Skolebestyrelsen udarbejder 

invitationen. 

 

3. Skolebestyrelsens vision - fortsat Kommunikation  

Dette overordnede punkt er bredt, 

hvorfor punktet tages op løbende 

til drøftelse, bl.a. når vi ved, 

hvordan Aula som 

kommunikationsplatform kommer 

til at fungere. 

Der skal udarbejdes en kort 

beskrivelse af hvordan, 

skolebestyrelsen mener, 

kommunikation på skolen skal ske. 

Første punkt under 

”kommunikation”, der drøftes på 

næstkommende møde er 



relationen mellem lærer/pædagog 

og elev. 

 

4.  LEAPS-info Det nyligt afholdte forældremøde 

om LEAPS for 2-sprogede forældre 

forløb rigtig godt. 

Skolebestyrelsens rolle på 

udstillingsaftenen den 12. 

november drøftes på næste møde.  

På et kommende møde laves en 5 

års evaluering og 5 års plan for det 

videre arbejde med LEAPS  

 

5. Nyt fra 

 Skolebestyrelsesformanden 

 Ledelsen 

 Personalet 

Skolebestyrelsesformanden: 

Forventer, at årsberetningen 

udarbejdes tidligere i år. 

Skole og forældre har årsmøde 15.-

16. november i Nyborg, hvor 1-2 

medlemmer af skolebestyrelsen 

deltager. 

Skolerne kan indsende projekter til 

DMiskoleudvikling.dk. Drøftes på 

næste møde. 

 

6. Punkter til næste møde Trafik 

LEAPS 

Kommunikation lærer-elever 

Evt. ansøgninger til DM i 

skoleudvikling 

 

7. Eventuelt 

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet 2 

forslag til ferieplan for skoleåret 2020/2021 for folkeskoler i 

Sønderborg Kommune, som er sendt til høring i 

skolebestyrelserne. 

  

 

 

Skolebestyrelsen indstiller forslag 

2.  

8. Rundvisning – nye klasselokaler/lærerforberedelse  

 

Venlig hilsen 
Jeppe Solløs Rasmussen / Mette Elmerdahl 


