
 
 
Skolebestyrelsesmøde – Sønderskov-Skolen 
 
Dato: 28-05-2019 

Deltagere:  Jeppe Solløs Rasmussen, Camilla Rudebeck Juhl, Christina Elkjær, Mette 
Roed Høg, Rashid Oso, Steffen Holm Witsø, Vivi Brit Nielsen, Aya Mazen 
Esskandarani, Hans Emil Engelstad Bøhrnsen, Nanna Stryhn-Johnsen, Caja 
Fournaise, Ulla Lassen, Birgit Dyngby, Mette Elmerdahl 
 

Fraværende: Aya Mazen Esskandarani og Hans Emil Engelstad Bøhrnsen 

 

Sted: Lokale 21 

Referent: LA 

 

1) Godkendelse af referatet fra sidste møde 

  

Ref: Godkendt 
 

2) Nyt fra elevrådet 

   

Ref: Udsat 

 

3) LEAPS 

  Tilbagemelding fra forældreinfo for forældre i kommende 1., 4. og 7. årgang 

 Generel info 

Ref: Forældreinfo-møderne gik godt. Der var en god stemning og en god debat. Mødet startede 
med et flot oplæg af to elever fra 4. samt én fra 8. årgang.  
 
Undervisningsministeriet har meddelt, at de kommer på besøg for at se på LEAPS 
undervisningen (projektbaseret undervisning). Vi har endnu ikke den endelige dato for dette 
besøg. 
Pga. effektiviseringer og dermed færre ansatte, vil det fra kommende skoleår desværre ikke 
være muligt for alle kun at være i eget team. 
 
Tema for udstillingen 12. november vil være: Mennesket i tid, sted og rum. 
Den anden udstillingsaften omhandlende de 17 verdensmål afholdes 31. marts 2020.  
 

4) Skolebestyrelsesmøder i skoleåret 2019/2020 
 

 Foreslås afholdt den sidste tirsdag i måneden fra kl.  17.00–19.00 på følgende 
datoer: 



27. august 2019 
24. september 2019 
29. oktober 2019 
26. november 2019 
28. januar 2020 
25. februar 2020 
31. marts 2020 
28. april 2020 
26. maj 2020 
16. juni 2020 

Ref: Godkendt 
 

5) Skoleårets planlægning 

  Ringetider 

 Kortere skoledag 

 Valgfag 

 Fællessang 

Ref: Der blev orienteret om næste skoleårs planlægning.  
Fra kommende skoleår er det politisk besluttet, at alle skoler skal udbyde ekstra 
valgfag fra 7. årgang. Eleverne skal efter at have fulgt valgfaget i to år afslutte 
valgfaget med en eksamen. 
 
Det er besluttet én gang om måneden at afholde fællessang i festsalen for alle 
elever. 
 

6) Tilbagemelding fra FRO 

  

Ref: Skolebestyrelsesformanden orienterede om at der på seneste FRO møde, bl.a. var et 
oplæg om distriktsskoler fra en skoleleder fra Esbjerg samt drøftelse om 
arbejdsformen i FRO.  
 

7) Skolebestyrelsens vision – fortsat 

  

Ref: Udsat 
Punktet sættes på som eneste punkt den 18. juni 2019 udover regnskabet. 
 

 

8) Nyt fra  

  Skolebestyrelsesformanden 

 Ledelsen 

 Personalet 

 Skolebestyrelsen har endnu ikke fået svar på fondsansøgninger.  
 
Skolens værdigrundlag vil komme til at hænge på væggen uden for kontoret. 
Renoveringen af udskolingen kommer til at ske inden for nærmeste fremtid, så 7.-9. årgang 
samles i samme fløj. 
Fagfordelingen er i gang – 14 dage senere end normalt.  

 

9) Punkter til næste møde tirsdag den 18. juni 2019 



  

Ref:  Skolebestyrelsens vision 

 Regnskab 

 

10) Eventuelt 

Ref: Der er på et tidligere møde foreslået, at skolebestyrelsen præsenterer sig for personalet. Det 
skal aftales hvornår dette evt. skal finde sted. 

  

 
 
Venlig hilsen 
 
Ulla Lassen 


