
 

 

 

 

Dagsorden 

 

Skolebestyrelsen 

 

Dato: 25. september 2018 

Kl.: 17.00 – 19.00 

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 

Cirkeline Roed Høg 

Nanna Stryhn-Johnsen 

Caja Fournaise 

Ulla Lassen 

Bo Ramsing 

Birgit Dyngby 

Mette Elmerdahl 

Fraværende/Afbud: 

Birgit Dyngby 

Vivi Brit Nielsen 

Mette Roed Høg 

Rashid Oso 

Caja Fournaise 

 

 Emne: Beslutning/referat: 
 

1. 

 

Orientering om helhedsplanen Helhedsplanen blev vedtaget sidste 

år og er ved at blive implementeret 

i daginstitutioner og skoler. 

Indsatsområderne blev 

gennemgået: 

 

Øget drengepædagogik, og fokus 

på mellemtrinnet. Sønderskov-

Skolen prøver at gøre 

undervisningen for en del drenge 

på mellemtrinnet mere ”drenget” 

for at øge motivationen til at gå i 

skole. 

Øget fokus på mellemtrinnet, hvor 

det omkringliggende samfund 

inddrages, hænger fint sammen 

med Leaps. 

Volumen i indskolingen. Der er 

etableret et forpligtende 

samarbejde mellem skoler i 

Sønderborg by (Humlehøj og 

Ulkebøl skoler) og der planlægges 

afviklet en Olympiade for 

udskolingen. 



Madordninger er ved at blive 

afprøvet andre steder. 

En lærer og en pædagog i alle 

undervisningstimer i 1.-3. klasse. 

Heri indgår bl.a. også AKT og DSA. 

Til denne opgave er i tidsbegræn-

sede stillinger ansat 2 pædagoger 

samt en lærer på 80 %. I 

forbindelse med skoleårets 

planlægning har skolen indtænkt 

denne indsats. 

Vi oplever, at vi er nået langt med 

de midler, vi har fået. 

Forældreinvolvering. Det foreslås 

at deltage i det introduktions-

kursus for Sønderborg Kommunes 

skolebestyrelser, der er inviteret til 

den 31.10.2018. 

Pladsanvisning – digital booking. 

KMD er valgt til at komme med et 

løsningsforslag, der kan ibrugtages 

i 2019. 

Distriktsinddeling med 

forpligtende samarbejde. 

Sønderskov-Skolen er sammen 

med Ahlmann-Skolen, Humlehøj-

Skolen og Ulkebøl Skole. Der 

arbejdes på overgangen fra 

daginst. til skole. Overgangen hos 

os sker den 1. maj og ikke 1. marts. 

Udmeldingen fra forvaltningen er, 

at det ikke er datoen men indhol-

det i overgangen, der er vigtig. 

Datainformeret ledelse. Alle ledere 

og medarbejdere, som skal gøre 

brug af data, understøttes i at læse, 

forstå og fortolke data. 

Virksomhedssamarbejde og øget 

vejledning i deres uddannelsesvalg. 

De unge skal guides godt til deres 

valg. 

Uddannet personale i dagtilbud og 

skole. I de sidste år har man i 

Sønderborg kommune været i gang 

med kompetenceuddannelse af 

lærere for at sikre at alle under-

viser i deres linjefag i 2020. Vi har 

haft flere lærere afsted. 

PPR mere synlig på skolerne for at 

sikre, at specialviden er vigtigere 

end specialinst. Dette betyder, at 

der er tværfagligt personale som 

UU-vejleder, psykologer, socialråd-



givere m.fl. til rådighed på skolerne 

på faste dage. 

 

Implementeringen af indsatserne 

foregår fra 2018-2023 

 

2.  Orientering om elevløft og turboforløb 

 

Sønderskov-Skolen var sidste år en 

del af regeringens indsats for 

elevløft og  vil også være det i 

indeværende samt næste skoleår. 

Der er i indsatsen øget fokus på løft 

af karakterer i dansk og 

matematik. Gennemsnittet skal 

løftes til karakteren 4 i disse to fag. 

Hvis det lykkes at løfte 5 % af 

eleverne, får skolen 1,4 mio. kr. 

Sidste år rykkede vi eleverne 3,56 

% - med udgangspunkt i 

kontrolårgangen 2016/17. 

Vi gør derfor en øget indsats på 

disse årgange bl.a. med vejledere 

på i dansk og matematik timer 

samt fokus på, at de elever, der har 

behov for det bruger CD ord. 

Forældre bliver inviteret til at få 

information om brug af CD ord. 

Hvor der er 2-lærer på, vil der i 

perioder være niveauopdelt 

undervisning. 

 

Undervisningen foregår i perioder i 

udskolingen i nogle timer 

niveaudelt, så alle elever tilgodeses 

mest muligt. 

Derudover har skolen også i år 

tilmeldt sig turboforløb for 8. 

årgang med 2 intense ugers 

undervisning for ikke uddannelses-

parate elever. Vi afventer tilbage-

melding på, om vi også kommer 

med i år.  

 

Der er på skolen øget fokus på 

læsning i alle fag på alle klassetrin. 

 

3. Orientering om tværfaglig sparring 

 

Som tidligere nævnt under pkt. 1 

har vi tværfagligt personale fra 

Børne- og Ungeforvaltningen faste 

tidspunkter på skolen. Vi har færre 

muligheder for at afholde 

konsultative møder. Fra aug. – dec. 

har vi i udskolingen 3 møder og i 

indskolingen 5 møder. 

 



4. Hvem i skolebestyrelsen er kontaktperson til hvilke 

årgang?  

- Drøftelse og fordeling af skolebestyrelsesmedlemmer 

til de enkelte årgange. 

 

0.årg. – Christina 

1.årg. – Christina  

2.årg. – Rashid  

3.årg. – Jeppe  

4.årg. – Mette  

5.årg. – Camilla  

6.årg. – Steffen  

7.årg. – Jeppe  

8.årg. – Vivi  

9.årg. – Mette  

 

Skolebestyrelsen udarbejder et 

diasshow til dette.  Sættes på som 

punkt til et møde inden jul. 

 

5. De nyvalgte K-forældre 

- Hvordan ønsker skolebestyrelsen at bruge K-

forældrene? 

 

De fleste K-forældreråd bruges til 

sociale arrangementer, men 

skolebestyrelsen er interesseret i at 

K-forældrene også bliver aktive på 

anden vis. 

Skriv om K-forældreråd skal 

udleveres til de nye K-forældreråd. 

– evt. skal dette skriv revideres. 

 

På næste møde drøftes dokumentet 

”Forventninger til et godt skole-

hjemsamarbejde”, herunder bl.a. 

deltagelse af lærer i K-forældre-

møder. 

 

6. Skolens principper – fast punkt: 

Denne gang disse to: 

- Mobilpolitik 

- Bad efter idræt 

 

Foreslås udsat til næste møde, hvor 

elevrådsrepræsentanter deltager. 

7. Skole og Forældre  

- Weekendarrangement for skolebestyrelsesmedlemmer 

den 23. og 24. november. Er der to medlemmer, der 

ønsker/har mulighed for at deltage?  

 

1-2 personer kan deltage fra 

skolebestyrelsen. Tilmeldingsfrist 

er 30. september.  

Jeppe kan ikke deltage, men 

undersøger, hvem der kan deltage i 

stedet for ham. 

 

8. Tilbagemelding fra FRO 

 

Alle skoler er repræsenteret.  

Helhedsplanen blev også 

gennemgået på dette møde. 

Der blev orienteret om, at tilde-

lingsmodellen til skolerne er ved at 

blive revideret til endelig 

godkendelse juni 2019 og skal være 

gældende fra 2020. Den nye 

tildelingsmodel skal følge kalen-

deråret. 

Børnetallet forventes at falde fra 

med 11-12 % frem mod 2031 – 



regnet fra skoleåret 2011/12. Fem 

skoler forventes at få et stigende 

børnetal herunder Sønderskov-

Skolen, mens øvrige skoler 

forventes faldende børnetal. 

Der er et politisk ønske om, at der 

tages højde for socioøkonomiske 

forhold. Dette vil løbende blive 

drøftet på FRO møder. 

 

Der er et politisk og forvaltnings-

mæssigt ønske om at færre børn 

bliver segregeret. Hvis vi visiterer 

en elev til f.eks. Huholt skole, 

betaler vi for alle de år, barnet skal 

gå på Huholt skole, dvs. hvis vi 

visiterer et barn i 2. klasse skal vi 

betale for skolegangen til og med 9. 

klasse. 

  

Derudover blev drøftet, om de 

lange skoledage kan være med til at 

flere børn bliver segregeret. Her på 

skolen kører vi på andet år med at 

elever på 7.—9. årgang kun går i 

skole til kl. 15 og ikke to dage til kl. 

15.45, som de oprindelig skulle (§ 

16B) Disse timer er vekslet til 2-

lærer-timer. 

Der skal hvert år søges om at få lov 

til at forkorte skoledagen. 

 

Endvidere blev drøftet de frie og 

private skolers afvisning af svage 

elever, samt hvordan man kan gøre 

folkeskoler mere attraktive, som 

modspil til at flere søger til 

privat/friskoler. 

Næste FRO møde er 13. november 

2018.  

 

9.  Trafiksituationen om morgenen ved Sønderskov-

Skolen 

- Har skolebestyrelsen mulighed for at støtte op med en 

særlig indsats her? 

 

Vi har nogle udfordringer med 

morgen trafikken, specielt på 

Ørstedsgade med parkering og 

afsætning af børn. Vi oplever at 

nogle af disse forældre overfuser 

vores lærere og skolepatrulje, når 

de beder forældrene om at køre til 

P-pladsen for at sætte deres børn 

af. Dette sker på trods af tydelig 

skiltning.  

 

På næste møde drøftes, hvordan 

skolebestyrelsen kan imødegå 



dette – evt. ved udarbejdelse af et 

skriv. Alle opfordres til at komme 

med gode ideer til næste møde. 

 

På nogle skoler har skolebestyrel-

ser lavet en happening enkelte 

morgener, hvor de har udleveret 

f.eks. et rundstykke og en folder.  

 

10. Sidste nyt vedr. LEAPS – fast punkt. 

 

Generelt er Leaps kommet rigtigt 

godt fra start i år. Vi kan godt 

mærke, at det er år to. 

Der har været afholdt forældre-

aftener før sommerferien for nye 

forældre på Leapsårgange. 

 

Vi har 34 lærere på Leapsuddan-

nelse i år og der har bl.a. været 

afviklet 2 uger, hvor mange lærere 

har været afsted på Leaps kursus. 

Dette har medført, at der har været 

mange vikarer på. 

 

På udstillingsaftenen vil skolebe-

styrelsen være til stede med en 

bod. På næste møde aftales en 

”vagtordning” for bemanding af 

boden. 

 

11. Nyt fra – information: 

- Skolens ledelse 

- Skolebestyrelsen 

- Elevrådet 

 

Skolen har et Harmoniorkester, 

som bl.a. spiller til skolens fødsels-

dag samt til skolens udstillings-

aftener. Derudover afholdes der i 

foråret en koncert, hvor Per 

Nielsen, som gl. elev, deltager. 

Skolen arbejder på at skabe nogle 

gode traditioner, herunder bl.a. 

med Harmoniorkesteret. 

 

Skolen har været så heldig at få 

900.000 kr. fra forvaltningen til 

renovering af udskolingen til bl.a. 

kreative læringsmiljøer for at 

fastholde vores udskolingselever. 

Det er planen at samle 7.-9. årgang 

i udskolingen. Dette indebærer, at 

nogle lærerarbejdspladser skal 

flyttes. Processen igangsættes 

snarest. 

 

Elevrådet har i dag haft møde, hvor 

de har valgt elevrådsformand og –

næstformand. De deltager derfor 

først i næste skolebestyrelsesmøde. 



 

12. Punkter til kommende møder: 

- Principper for lejrskole/hyttetur. 

- Mobilpolitik 

- Bad efter idræt 

- Idéer til happening vedr. trafiksituationen 

- Forventninger til skole-hjemsamarbejde 

- Principper for budgetlægning 

 

 

 

13.  Eventuelt 

  

Datoer for afholdelse af 

skolebestyrelsesmøder i dette 

skoleår udsendes sammen med 

referatet igen. 

 

Skolebestyrelsens møder i 

skoleåret 2018/19:  

28/8 -25/9 – 30/10 – 27/11 – 
18/12 – 29/1 – 26/2 – 26/3 - 
30/4 – 28/5 – 18/6  
 

 

14. Næste møde afholdes den 30. oktober 2018 

 

Nanna kan ikke deltage i dette 

møde, hvorfor suppleanten skal 

deltage. 

 
 

 

Jeppe Solløs Rasmussen / Mette Elmerdahl 


