
Referat af skolebestyrelsesmøde  

16. november 2020 

Mødedeltagere: Rasmus, Rasmus, Rikke Anja, Katrine W, Sylvester, Emil, Sofie, Christian, 

Camilla, Andreas, Dan, Mette, Gitte, Kasper (referent)  

1. Godkendelse af dagsorden (Christian) 

Godkendt uden kommentarer 

2. Godkendelse af referat (Christian) 

Lars ønsker at gå lidt dybere ind i trivselsrapporten (elevernes)  

Referatet er godkendt med ovenstående tilføjelse                                                                                  

3. Corona status 
Status i kommunen og på Søndersøskolen (Gitte) 

 Højt smittetryk i kommunen, som har rykket sig fra de unge til de ca. 50-årige.  

 Søndersøskolen har ikke haft smittede siden den smittede medarbejder for lang tid siden.  

 Vi har mange ansatte til test pga. symptomer, eller fordi de har været nære kontakter. 

 Vi har hele tiden personale, der er hjemme for at passe egne børn, som er til test.   

 Vi har haft hjemsendte elever fra 9. årgang, som havde været tæt på en smittet til en privat fest –

ingen var smittet.  

 Vi gør os umage med at informere, men der er også meget at informere om, så det er forståeligt, 

hvis der er flere som ikke får læst det hele 

 Lige nu ved vi, at vi skal erstatte de timer der gik tabt i de praktisk musiske valgfag forud for 

eksamen, som højst sandsynligt skal afholdes.  

 Der er mange elever der gør sig umage med at overholde reglerne i pauserne med afstand osv.  

Der er også nogle som ikke overholder reglerne. En håndfuld elever finder vej ind i 

springhallen, hvor der ikke er opsyn. Det er alvorligt, og det har vi fulgt op på.  

 Vi har genopfrisket reglerne omkring løbehjul mm på skolens område i skoletiden. Skolen har, 

sammenlignet med mange andre skoler, gode udeområder, men mange elever i ungemiljøet 

savner aktiviteter. Tidligere var mange inde eller gik ture til byen.  

 Vi har enkelte medarbejdere, som er nervøse for smitte 

 

SKB kommentarer: Ungemiljøets udeområder bør prioriteres. Kunne man finde løsninger på, at 

man må køre på løbehjul mm. 

Elevrådet er i gang med at lave en liste over ting, de ønsker sig på skolen. Denne rundsendes inden 

kommende skb møde. 

Hvordan kan vi skabe motivation og gejst
?
(Alle) 



 SKB: Det har været godt at være i dialog med lærerne om, hvilke ting, der fortsat kan gøres.  

 Man kunne forsøge at gøre julen ekstra hyggelig i år 

Kommunikation til forældre omkring reglerne (Alle) 

Skoleledelsens anbefalinger og kommunikation omkring sociale arrangementer, anbefalinger og 

regler blev drøftet. Hvad skal skolen gå ind i, når det kommer til fritiden, og hvilke holdninger er i 

spil?  

Kunne man linke til inspirationskataloger med sociale arrangementer i klassen, så forældrene kan 

støtte sig til disse. Men det er samtidigt vigtigt, at vi holder igen med at anbefale små sociale 

arrangementer.  

Der nedsættes en lille gruppe, der kan forestå kommunikation direkte fra SKB til forældre. 

4. Ungemiljøet 

Tanker på indeområder i ungemiljøet (Skoleledelsen)  

På 6. årgang har vi en situation, der ligner børnemiljøeets. Fællesrum tages i brug til gruppearbejde 

i adskilte zoner.  

På 7. årgang går vi i gang med at indrette de nye fællesrum til gruppearbejde i zoner 

På 8. årgang drøfter vi lige nu, om vi kan flytte en klasse til Gul, for at få mere plads i stueetagen.  

På 9. årgang har vi netop indrettet det nye fællesrum til gruppearbejde i zoner.  

På 7. til 9. årgang tagr vi bordene på gangene i brug.  

Vi er nød til at følge det til dørs i et tempo, hvor alle kan være med. 

5. Visionsarbejde 

Status på logo konkurrence (Gitte)  

Der er lavet et logo med udgangspunkt i den tegning, som Ellen fra 6c har lavet.  

  

6. Arbejdslørdag i foråret 2021  

Beslutning af dato for arbejdslørdag (Christian) 

 Der kommer en Doodle,…. 

7. Tilsyn 



Revision af principperne pga ny struktur (Lars & Kasper) 

Punktet blev udsat til næste møde  

8. Økonomi 

Restbudget – hvad skal de bruges til (Kasper) 

Der har været møde i skolens budgetudvalg, som anbefaler, at vi afventer forbruget på 

undervisningsmidler lidt endnu, og at vi starter med at indkøbe for 230.000 kr. nu og her. (IT, 

møbler, UV- materialeer, Makerspace)  

 

Vi køber nu følgende:  

 

 Borde-bænkesæt til alle klasser 50.000 

 Makeerspace maling og indretning 30.000 

 Rumdelere 20.000 

 Stof til ombetrækning af akkustiktavler i bygning B 10.000  

 25 høje elevborde til ungemiljøet 25.000 

 Gruppeborde til fællesrum i bygning B 10.000 

 Elevråd 10.000 (Penge til noget de selv vælger)  

 I-stavning (Dansk fagportal til træning af læsehastighed) 10.000 

 Computere –nyindkøb, opdatering og vedligehold 50.000 

 

Så er der brugt 215.000, og vi har følgende overvejelser:  

 

 Vi vil gerne bruge mere på inventar 

 Vi kunne bruge lidt ekstra på en hyggelig julstarte julen tidligt 

 Der er 30.000 tilbage på medarbejdertrivsel –som vi bruger 

 Vi skal have logoet op på bannere og lignende 

 Det bliver nok en runde mere med indkøb, når vi kender restbudgettet fra kontoerne med 

 undervisningsmidler mm 

 

Kommentarer fra SKB: 

 

 I ungemiljøet savner vi flere nye,  høje borde. 

 At IT tilgodeses yderligere  

 Bedre muligheder for opladning (især til skolens udlånte chromebooks)   

 Der mangler udendørs lys ud ved ”rampen” 

 

9. Gaming politik 

Diskussion af oplæg til politik (Dan). Oplæg bliver sendt særskilt. 

Dan fortalte:  



Her har man passet godt på og gået med livrem og seler 

Der er ikke så mange børn, der bruger cafeområdet. De tager hjem og gamer. På SOL må man ikke 

spille det, som man spiller derhjemme. Vi har talt med elever fra 4. klasserne. Næsten alle elever 

har kontoer til spil som Fortnite, som de spiller hjemme, men ikke må spille på SOL.  

Jeg så gerne, at vi havde en spilpolitik, så vi kunne spille f.eks. Fortnite. Vores pædagoger kunne 

kigge med og forholde sig til det, der er på skærmen og hvordan eleverne taler til hinanden. Vi bør 

læne os op ad vejledningerne fra Ungdomsringen og Medierådet og egne overvejelser i stedet for 

aldersgrænserne på spillene.  

Pædagogerne spiller selv spillene igennem inden de spilles af børn på SOL 

Spilkontoer skal laves hjemmefra med forældre, og disse kan så bruges på SOL. Så er det i sidste 

ende forældrene, der bestemmer, hvad der kan spilles af deres barn.  

Vi vil være til stede og sikre, at der bliver talt pænt, og at alle er med. 

Man har en tid til spil, og man har tid til andre ting på SOL. Så der ikke er enkelte elever, der 

kommer til at opleve, at gaming er det eneste, de laver på SOL 

Vi ville starte med Fortnite, som vi ved er meget brugt og populært.  

Der er ca. 16 computere. 

Der var bred opbakning fra SKB, som ønskede projektet sat i gang. SKB havde følgende 

kommentarer:  

 Hvornår og hvilke tegn skal der være på, at det er en succes?  

 Må man have sin egen computer med? 

 Det er i fin overensstemmelse med drømmene om en FFO3 

 

Makerspace område 

Fortælling, se video og se lokalet (Kasper) 

Skolen har lavet et lokale med forskelligt udstyr til undervisning i prøvafaget ”Teknologiforståelse” 

og til inddragelse af teknologi i skolens fag og projekter i det hele taget.  

10. Meddelelser 

Sylvester: Skolens Klimaråd er startet op igen.  

  

 


