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1) Opstartsworkshop for ny skolebestyrelse: 

 Tim Otto Hyldal Sørensen, HR konsulent ved Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed i 
Sønderborg Kommune vil guide os igennem et program, hvor vi bl.a. vil komme ind på 
følgende temaer: Tavshedspligt - Skolebestyrelsens rolle og ret – Principperne, gælder de 
stadig eller skal de justeres - Inddragelse af bestyrelsen, hvordan, hvorhenne og hvornår? - 
Repræsentant for klasserne/årgangene, hvor der fortælles om principper og hvad man kan 
bruge bestyrelsen til. - Etik og moral, hvad er god skik og hvad er ikke? - Hvad tænker I selv 
er jeres rolle og opgave og hvad vil I gerne bruges til som medlemmer? 

 
Ref: 

 
Opmærksomhedspunkter: 
Sidder som en fælles bestyrelse med samme udgangspunkt for at skabe den bedste skole. 
 
Skolebestyrelsen har ingen mulighed for at komme med indsigelse i personale- og elevsager.  
Forvaltningen udstikker rammerne og ledelsen har ansvaret for at udfylde disse. 
Undervisningens tilrettelægges er suverænt ledelsens og lærernes ansvar 
 
Skolebestyrelsens rolle er at repræsentere børnene – hvordan de får dannelse og 
undervisning samt være ambassadører for, hvordan vi får nye børn til Sønderskov-Skolen. 



Skolebestyrelsen har mulighed for at få indblik i budgetter og komme med kommentarer til 
dette. 
 
Det kan være en god ide, at skolebestyrelsesmedlemmerne fordeler klasserne mellem sig, så 
klassens forældre ved, hvem de skal kontakte. Medlemmet bør deltage i et af de første 
forældremøder i skoleåret og fortælle, hvordan man kan kontakte medlemmet samt holde et 
kort oplæg om, hvordan man som forældre kan bruge skolebestyrelsen, hvem der er medlem 
af skolebestyrelsen m.m.  
 
Skolebestyrelsens rolle er at udarbejde skolens principper. Det kan være en god ide at 
nedskrive et principprogram og vælge hvilke principper, skolebestyrelsen ønsker skolen skal 
have, og hvordan de skal udfærdiges. Årshjul for skolebestyrelsens arbejde kan også være 
en god ide at udarbejde. 

 

2) Ferieplan for skoleåret 2019/2020 

 Ferieplanen for skoleåret 2019/2020 er sendt i høring. Hvad tænker skolebestyrelsen – er det 
forslag 1 eller forslag 2 Sønderskov-Skolen ønsker at stemme for? 

Ref: Skolebestyrelsen stemmer for forslag 1. Begrundelsen er at man tænker det er tidligt at starte 
efter juleferien den 2. januar. 

 

3) Til orientering: 

 AULA - den nye nationale digitale kommunikationsplatform fra august 2019.                     
BYOD – bring your own device                                                                                       
MeeBook                                                                                                                       
Årsberetning 

Ref: Aula erstatter fra næste skoleår skoleintra. Vi ved endnu ikke ret meget om det endelige 
indhold af Aula, men skolen har udpeget 5 superbrugere, der skal på kursus i implementering 
af Aula. 
 
Skolen opfordrer så mange elever som muligt til selv at medbringe deres pc’er – men vi stiller 
selvfølgelig pc’ere til rådighed for dem, der ikke selv har mulighed for at medbringe én, da det 
som hovedregel er gratis at gå i skole. Skolens pc’ere er ikke af nyeste model.  
Fra 6. – 9. klasse er indkøbt aflåselige skabe til hver klasse, hvor elevernes pc’er kan 
opbevares sikkert. 
 
I Meebook ligger elevplaner m.m. Bo er sammen med Ulla Lund i gang med at udforme en 
brugermanual til forældre i brug af MeeBook – herunder hvordan forældre kan se 
elevplanerne. 
 
På vegne af Morten Vestergaard har Mette lagt årsberetningen ud på skolens hjemmeside. 

 

4) Eventuelt 

 Fremsendelse af dagsorden og referat 

Ref: Flere oplever problemer med at finde og åbne dagsorden/referat på den måde, det 
fremsendes. På næste møde vises hvordan man finder dokumenterne 

 

 
 
 
 


