
 

 

 

Skolebestyrelse 
 

 
 

Torsdag den 23. august 2018 kl. 18.00 – 20.00  

på Søndermarksskolen, personalerummet 

 

Møde nr.1 - referat 
 

Medlemmer: 
Forældrerepræsentanter: Martin Brandt, Pernille Kjeldsen, Anja Vilsholm, Brian Nørvig, Nicklas 
Ackey, Thomas Garfort, Maria Løvenstrøm 
Medarbejderrepræsentanter: Marianne S. Hansen, Allan Madsen 
Elevrepræsentanter: Ikke valgt endnu 
Ledelsesrepræsentanter: Tina Duermin Johansen, Morten Warming (ref.), Lars Kromann Myhre 
 
Afbud: Lars, Maria, Penille og Anja 

 

Dagsorden 
 

Tidsplan Referat 

1.  Godkendelse: Dagsorden 
 

18.00 – 
18.05 

Godkendt med ekstra punkt 3a 

2.  Beslutning: Godkendelse af 
møderække, bilag 

18.05 – 
18.15 

Godkendt med en enkelt ændring. 
20. september flyttes til 25. september. 

3. 
 
 
 
 
 
3.a 

Orientering: 
Dispensationsansøgning til 
5. årgang, bilag, kommer på 
mødet. 
 
 
Høringssvar vedrørende 
skolebestyrelseskursus 

18.15 – 
18.30 

Dispensationsansøgning vedr. klassestørrelse, 
(Folkeskoleloven §17 stk. 1). Bestyrelsen støtter 
ansøgningen sendes videre til Center for Skole 
som giver videre til BSU (eventuelt videre til 
kommunalbestyrelsen). 
 
Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at det 
bedste sidste år, var de perioder, hvor 
bestyrelsen arbejder internt sammen. 
Hvad skal og hvad skal en skolebestyrelse ikke 
er godt at få rammet ind og gennemgået – men 
ikke så meget lovstof. 

3.  Orientering: Åbent Hus 
arrangement d.20. 
september. 

18.30 – 
18.45 

Orientering ved TD. Bestyrelsen synes, det er en 
rigtig god ide. 
Skolebestyrelsen stiller op med egen lille stand. 
Dem der vil være med på standen kontakter 
Martin. 
Suppleringsvalg samme dag – ledelsen sørger 
for det. 

4.  Beslutning: Skal der gøres 
noget i forbindelse med 
Lærens/personalets dag, 
d.5.10. 

18.45 – 
19.00 

Thomas er tovholder på markeringen. 
Besluttede at der skal gøres noget. 



 

 

 

Skolebestyrelse 
 

 
 

5.  Orientering: Budget 19.00 – 
19.10 

Økonomien ser fornuftig ud og en forventning 
om at gå i nul. 
Til næste bestyrelsesmøde skal første spadestik 
til forslag til næste års budget tages. 

6.  Orientering: 
Byggeprocessen 

19.10 – 
19.25 

Skolebestyrelsen orienteret om byggeprocessen. 
Der er kommet rigtig godt indeklima i samtlige 
elevlokaler. 

7.  Meddelelser/orientering 
(B) 
 
 
 
 
Eleverne 

 
 
Formand 
 
Ledelse  
 
Medarbejdere 
 
 
 
 
Andre 

  
 
 
 
 
 
Ikke valgt – kommer med næste gang 
 
 
Pernille ønsker at træde ud af bestyrelsen. 
 
517 elever – løbende indskrivning. 
 
God stemning men er presset på grund af den 
manglende uge, hvor der skulle pakkes ud. 
Venskabsklasser startede i den første uge – gik 
rigtigt godt. 
 
Ingen 

8.  Til pressen  Åbent hus. 
Nyhedsbrevene bliver lagt på skoleporten. 

9.  Eventuelt   

10.  Punkter til næste møde  Fokus punkt i løbet af skolebestyrelsesperioden 
er: Må eleverne forlade skolen..  

11.  Godkendelse af referat, der 
godkendes efter hvert punkt. 

 Godkendt 

12.  Lukket punkt  Orientering. 

 
Martin Brandt 
Formand 


