
 
 
Skolebestyrelsesmøde – Sønderskov-Skolen 
 
Dato: 25-02-2020 

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, Julie Ettrup Sørensen, Sila Pöhrenk, Ulla 
Lassen, Birgit Dyngby og Mette Elmerdahl 
 

Fraværende: Rashid Oso, Sila Pöhrenk, Julie Ettrup Sørensen 

Sted: Lokale 21 

Referent: LA 

 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 

  

Ref: Referat godkendt efter nogle rettelser og tilføjelser.  
Referat fra dialogmødet og høringssvar samt princip om kommunikation udsendes til 
skolebestyrelsens medlemmer.   
 

2) Mobilpolitikken 

 Opfølgning samt tilbagemelding fra Thomas vedr. indsamling af mobiler i 0. – 9. 
årgang 

Ref: Tilbagemeldingen på undersøgelsen fra 4.-7. årgang er, at der ikke er problemer med 
aflevering af mobiler og at det fungerer fint. I en enkelt klasse på 8. årgang har der været 
nogle få problemer, men ellers fungerer det fint. 
Tilbagemeldingen fra 7. årgang er endvidere, at ordningen skal bibeholdes og at såfremt der 
opstår problemer må disse tackles.  
 
Der var enighed om, at mobilpolitikken bibeholdes. 
Jeppe og Mette besøger klasserne i udskolingen og fortæller om overholdelse af 
mobilpolitikken. De to elevrepræsentanter inviteres evt. med. Derudover sendes et brev til 
forældrene i udskolingen. 
  

3) Nyt fra elevrådet 

Ref: Udsat 
 

4) Regnskab/budget v./Ulla Lassen 

Ref: Regnskab for 2019 gennemgået, drøftet og godkendt 
Budgettet godkendt med den bemærkning, at man fra medarbejdersiden er bekymret for 
kvaliteten i undervisningen, når der ikke er budget til at ansætte flere medarbejdere.  



 

5) Forældrearbejdsdag fredag den 17. april 2020 

 Hvem gør hvad? 

Ref: Vi beder teknisk servicemedarbejder om en liste over mangler og forslag til hvad der kan 
laves. 
På skolens facebookside teases om kommende forældredag. 
Medlemmer fra skolebestyrelsen udarbejder invitation og evt. en folder el. lgn., som også kan 
uddeles til udstillingsaftenen. 
 

6) Hvordan får skolebestyrelsen et tættere samarbejde med K-forældrerådene på 
de enkelte årgange? 

Ref: Der arbejdes videre med forslag om at invitere alle K-forældreråd til et arrangement med 
skolebestyrelsen i løbet af foråret, hvor bl.a. mobilpolitik, forældrearbejdsdage m.m.   
 

7) Forskudt skolebestyrelsesvalg 

Ref: Der er mulighed for at have forskudt skolebestyrelsesvalg, så en del af skolebestyrelsen 
udskiftes hvert 2. år. Alle sidder i 4 år, men valget holdes forskudt. Der var enighed om 
indføre forskudt skolebestyrelsesvalg og kigge på en model.  
 

8) LEAPS 

  Udstillingsaften tirsdag den 31. marts 2020 

 Generelt 

Ref: Skolebestyrelsen deltager med en bod, som de tidligere år foran festsalen. Her fortælles bl.a. 
om kommende forældrearbejdsdag og forældrebank. Skolebestyrelsen vil have ens T-shirts 
på samt et navneskilt. 
Alle årgange er godt i gang med forberedelser til Unesco projektet til udstillingsaftenen. 
I morgen, onsdag den 26. februar 2020, kommer der besøg fra bladet Folkeskolen. De var 
sidst på besøg det år, skolen startede med LEAPS. 
 

9) LEAPS 

 Nyt fra 

 Skolebestyrelsesformanden. 

 Ledelsen 

 Personalet 

Ref: 
 

Den 10. marts deltager skolebestyrelsesformanden til infomødet for personalet. Her fortæller 
han bl.a. om mobilpolitikken.  
Da to medarbejdere er fratrådt, er der lavet en omfordeling i skemaer. 
Lærerne skal have en ny tillidsrepræsentant. Der afholdes valg til TR og AMR i marts måned. 
 

10) Punkter til næste møde den 24. marts 2020 

 Ny dato for mødet i april 

Ref: Mødet i april flyttes fra 28. til 21. april 2020.  
 

10) Eventuelt 

Ref: Der blev spurgt om der er fælles holdninger omkring italesættelse af f.eks. Børnetelefon. Det 
er der ikke. 

 
 
Venlig hilsen 
 


