
 
 
Skolebestyrelsesmøde – Sønderskov-Skolen 
 

Dato: 14-05-2020 

Deltagere:  Jeppe Solløs Rasmussen, Camilla Rudebeck Juhl, Christina Elkjær, Rashid Oso, Steffen 
Holm Witsø, Vivi Brit Nielsen, Nanna Stryhn-Johnsen, Thomas Brink Erlandsen, Birgit 
Dyngby, Mette Elmerdahl 
 
 

Fraværende: Mette Roed Høg, Ulla Lassen, Julie Ettrup Sørensen, Sila Pöhrenk 
 

Sted: Via Skype 

Referent: LA 

 

1) Skoleårets planlægning 

  

Ref: De sidste par år har skolen søgt om at korte skoledagen med 2 lektioner. Det vil vi meget 
gerne søge om igen til kommende skoleår. De to lektioner veksles til 2-lærerfunktioner. 
Godkendt. 
Taget til efterretning 
 

2) Forældrehenvendelse 

Ref: Skolebestyrelsen har fået en henvendelse fra en forældre 7. årg., som ikke mener, at skolen 
overholder sin undervisningspligt, når skolen ikke har undervist i tysk i forbindelse med 
nødundervisning. 
Begrundelsen har været, at det ikke har været praktisk muligt.  
Der er søgt juridisk bistand ved Foreningen Skole og Forældre samt Sønderborg Kommunes 
forvaltning. På baggrund af det konkluderer bestyrelsen, at skolen har overholdt sine 
undervisningsforpligtigelser. 
Taget til efterretning 
  

3) Status på genåbning 

Ref: Det er gået rigtig godt med genåbningen for 0-5. årgang. Alle har været gode til at følge de 
nye regler. Vores fremmøde procent ligger omkring de 95. 
Mandag den 11.05. startede 76 førskolebørn. 
Mandag den 18.05. genåbnes for 6.-9. årgang. 
Når alle er tilbage på skolen vil der være to personaler på hver klasse. 



Starten for Mini-sfo har også været god, selvom de er startet i fire telte samt i hallen. Fra 
mandag kommer de børn, der nu er i teltene ind på skolen. 
Nødpasning kører godt. Der er en stigning i antallet.  
11 fra arbejdskraftreserve har været i gang i skolen fra sidste uge. Fra næste uge vil der 
fortsat være 5 fra denne arbejdskraftreserve. 
Det er stadig nødundervisning, der køres, også når de sidste kommer ind på skolen. Fokus er 
på dansk og matematik. 
Vi har haft lærerstuderende også under disse ændrede forhold, da vi skal overholde de 
aftaler, der er lavet. De har været med til at stå for undervisning hjemmefra og kommer nu 
med ind på skolen.  
 

4) Forskudt valg til skolebestyrelsen 

Ref: Bestyrelsen vælger ikke at holde forskudt valg. 
 

5) Forældrearbejdsdag fredag den 17. april 2020 

Ref: Næste skolebestyrelsesmøde den 26. maj 2020, afvikles fra kl. 16.00 via skype. 
 

 


