
 

 

 

 

Dagsorden og referat 

 

Skolebestyrelsen 

 

Dato: 15. september kl. 17.00 

– 20.00. 

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 

Jane Dollerup Rasmussen 

Thomas Brink Slothus 

Ulla Lassen 

Birgit Dyngby 

Mette Elmerdahl 

Lars Nicolaisen 

Noah Finni (formand) 9B 

Lucas Mehlsen (næstformand) 7A 

Fraværende/Afbud: 

Steffen Holm Witsø (kommer 

senere) 

Vivi Brit Nielsen 

 

 

 Emne:  
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde og velkommen til elevrådsrepræsentanterne 

 Referat: 

 Opfølgning fra sidste møde: 

20.-21. november afholdes årsmøde for Skole og Forældre i Nyborg 

Forældremøde vedr. årsberetning foreslås afholdt fra kl. 17.30 den 22.09.20. Der serveres kaffe/te. 

Det er undersøgt, om vi skal afholde suppleringsvalg for at få en ny suppleant. Det er der ingen 

hjemmel for at vi skal, da det er op til den enkelte skole om man ønsker at have suppleanter.  

Det foreslås at Ulla skriver ud til alle forældre om der er interesse for at blive suppleant til 

skolebestyrelsen.  

K-forældre arrangementet den 6. oktober ønskes skubbet til kl. 19.00 og afholdes i Festsalen. 

 

2. Elevrådsarbejdet 

Lærer Trine Jensen fortæller om elevrådsarbejdet. 

 Referat: 

 Trine orienterede om elevrådets arbejde, herunder samarbejde med Danske skoleelever (DSE) samt hvad 

elevrådet har arbejdet med i løbet af de seneste år. I elevrådet sidder elevrepræsentanter fra 3. – 9. årgang. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe på skolen som skal arbejde med mere elevinddragelse. 

Elevrådet blev opfordret til også at sende forslag til dagsordenspunkter og evt. bilag til 

skolebestyrelsesmøderne -  inden møderne. 

 

Til det fælles elevråd for alle skoler i hele kommunen blev Noah d.d. valgt som næstformand. I det fælles 

elevråd sidder alle formænd og næstformænd for alle elevråd. 

 

3. Forældrearbejdsdag: 



Antal tilmeldte samt opgaver 

 Referat: 

 På grund af Corona situationen udsættes forældrearbejdsdagen.  

 

4.  Kort tilbagemelding fra forældremøderne 

 Referat: 

 Er forløbet godt, men man håber, at forældremøderne næste år kan afvikles samlet på årgangen i 

festsalen. 

 

5. Ferieplanen 

Hvilken version foretrækker Sønderskov-Skolen? 

 Referat: 

 Skoleåret 2021/22 – Forslag 1 

Skoleåret 2022/23 – Forslag 1 

Skoleåret 2023/24 – Forslag 2 

 

Lærerne har samme prioritering. 

 

6. Økonomi 

Kort status v./Ulla Lassen 

 Referat: 

 Taget til efterretning 

 

7. Nyt fra 

 Skolebestyrelsesformanden 

 Ledelsen 

 Personalet 

 

 Referat: 

 Efter nytår inviteres Kata-fonden til at deltage i et skolebestyrelsesmøde, hvor de bliver bedt om at  

fremlægge evalueringsrapporten 

 

Hvis ikke det er muligt at mødes den 6. oktober til den planlagte K-forældreaften pga. Corona-

situationen, udsendes spørgeskema om erfaringer med corona-situationen før sommerferien på 

anden vis. Elevrådet ønskes inddraget omkring spørgeskemaundersøgelsen. 

 

Ledelsen har besluttet at der ikke afvikles en stor udstillingsaften den 10. november i år. I stedet 

afvikles udstillingen i løbet af skoledagen med et lille autentisk publikum og det undersøges om 

Lokal TV vil komme og filme i løbet af dagen. 

 

Der er ansat to nye lærere, som starter i oktober 2020.  

 

8. Punkter til næste møde den 20. oktober kl. 17.00 

 Referat: 

 BYOD 

 

9. Eventuelt 

 Vedr. øget bevægelse tilbyder Sønderborg orienteringsklub at hjælpe.  

 

LEAPS 

- Skolebestyrelsen laver teamplakat, et mini-LEAPS-projekt v./Caja Fournaise 

- Generel info 

Venlig hilsen 
Jeppe Solløs Rasmussen / Mette Elmerdahl 


