
 
 
Skolebestyrelsesmøde – Sønderskov-Skolen 
 
Dato: 2210-2019 

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, Anouar B.M. Ghedir, Sila Pöhrenk, Ulla 
Lassen, Birgit Dyngby og Mette Elmerdahl 
 

Fraværende: Mette Roed Høg, Nanna Stryhn-Johnsen, Steffen Holm Witsø, Rashid Oso, 
Sila Pöhrenk, Anouar Ben Monji Ghedir 
 

Sted: Lokale 21 

Referent: LA 

 

1) Godkendelse af referatet fra sidste møde 

  

Ref: Udsat 
 

2) LEAPS 

  Kim Bondesen Nielsen fra KATA-fonden deltager de første 30 minutter for at give en 

status på ”LEAPS på Sønderskov-Skolen” set fra KATAs side. 
Udstillingsaften  
 

Ref: Kim gav et oplæg om det, som han og Stacey ser, når de kommer på Sønderskov-Skolen – 
hvordan vi er en LEAPS skole og ikke en skole, der arbejder med LEAPS.  
Skolens fraværsprocent blandt medarbejdere er faldet fra at ligge over kommunens 
gennemsnit til nu at ligge under. På samme vis er antallet af ulovligt fravær blandt eleverne 
faldet markant. 
 

3) Nyt fra elevrådet 

  

Ref: Udsat, da elevrådsrepræsentanterne ikke deltog i mødet. De er i praktik. 

 

4) Arbejdslørdag den 26. oktober 2019 

  Status 
 

Ref: Der er modtaget 58 tilmeldinger (voksne og børn) fordelt med 10 i udskolingen, 11 på 
mellemtrinnet og 37 i indskolingen. 
Fokus vil være på rengøring af vaske samt vinduesvask. 
Der tændes op i grillen kl. 12.30, hvor der serveres grillpølser og brød. 



 

5) Kommunikation - fortsat 

  

Ref: Arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast, der udsendes som bilag til drøftelse på næste 
møde.  

 

6) Regnskab 

  Status v./Ulla Lassen 

Ref: Gennemgået og taget til efterretning. 

 

7) Færdsel omkring Sønderskov-Skolen, specielt i ”Mut og Smut” banen 

  Færdselsreglerne i ”Mut og Smut” banen overholdes ikke. Kan skolebestyrelsen lave 
en speciel indsats her? 
 

Ref: Da skiltningen kan være misvisende, arbejdes der i første omgang på at ændre til flg. ”Af- og 
pålæsning tilladt”. Derudover inddrages skolebestyrelsen på et senere tidspunkt.     

 

8) Tilbagemelding fra FRO 

Ref: Udsat 
 

9) Fondsmøde – sidste nyt 
 

Ref: Der blev orienteret om arbejdsgruppens arbejde. 

 

10) Nyt fra  

  Skolebestyrelsesformanden 

 Ledelsen 
 Personalet 

 

Ref: Der nedsættes et udvalg blandt skolens medarbejdere, som skal udarbejde et udkast til en 
sundhedspolitik.  

 

11) Punkter til næste møde tirsdag den 22. oktober 2019 

 Elevrådet 
FRO 
Kommunikation 
 

10) Eventuelt 

Ref: Husk procedure for afbud til skolebestyrelsesmøder til Ulla Lassen. Meld afbud i god tid, så 
der er mulighed for at indkalde suppleanter. 

 

 
 
Venlig hilsen 
 
Ulla Lassen 


