
Skolebestyrelse 

 

Tirsdag den 25. september 2018 kl. 17.00 – 20.00  

på Søndermarksskolen, personalerummet 

 

Møde nr.2  
 

Medlemmer: 
Forældrerepræsentanter: Martin Brandt, Anja Vilsholm, Brian Nørvig, Nicklas Ackey, Thomas 
Garfort, Maria Løvenstrøm 
Medarbejderrepræsentanter: Majken Bjerregaard Larsen, Allan Madsen 
Elevrepræsentanter: 
Ledelsesrepræsentanter: Tina Duermin Johansen, Morten Warming, Lars Kromann Myhre 
 
Fra k. 17.00 – 18.00 får vi besøg af BSU, de skal vises rundt på skolen og derefter har vi lidt tid 
til at tale sammen. 
 
Afbud:  

 

Dagsorden 
 

Tidsplan Referat 

1.  Godkendelse: Dagsorden 
 

18.00 – 
18.05 

Godkendt 

2.  Orientering: 
Eleverne 

18.05 – 
18.15 

Ingen elever deltog 

3.  Orientering og debat: 
Forældreundersøgelsesrapporten 
herunder evaluering af 
forældrearrangement d. 12.9. og 
det videre arbejde. 

18.15 – 
19.00 

Til forældremødet kom ca. 20. Hvordan 
får vi flere involveret i skolen. 
  
Noget af det der er kommet frem både 
blandt personale og de fremmødte 
forældre på forældremødet er: 
Der er masser af kommunikation, men 
mangler dialog. Ønske om mere personlig 
kontakt frem for at skrive sammen. Undgå 
misforståelser.  
  
Skolerapporten skal lægges nemmere 
tilgængelig på forældreintra.  
Der skal laves eksempler på 
klasseforældrerådsopgaver, så det bliver 
nemmere at kende forskel på forældreråd 
og skolebestyrelse.  
Ønske om at forældremøder bliver mere 
dialogbaseret.     
Forslag om at skolebestyrelsen deltager på 
forældremøder.  
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4. og  Evaluering af Åbent Hus 
Arrangement: 

19.00 -  
19.15 

Udskudt 

5.  Orientering: Budget 
Budgettet gennemgås så der på 
næste møde kan træffes 
beslutninger om tiltag til 
kommende skoleår. 
 

19.15 – 
19.30 

Bugetopfølgning for august gennemgået. 
Der forventes stadig at årsresultatet 
ballancerer, efter indkøb af 
fremvisningsløsninger ifm. byggeriet samt 
ny legeplads i den store skolegård.  
Proces for næste års budget kort skitseret. 
Til næste møde ønskes forslag til 
prioriteringer til budget 2019. Ledelsen går 
i gang med budget 2019 i november. 
Elevtal pr. 5.sep.2018 er 515. 
 

6.  Orientering: Byggeprocessen 19.30 – 
19.40 

Byggeprocessen er nu i den fase, hvor fejl 
og mangler i det daglige identificeres og 
med faste intervaller videregives til 
bygherre.  
Der mangler stadig at blive genopført det 
skur som SFO´en har udendørslegetøj 
mm. i. Det roder at materialerne til skuret 
ligger ude i en af gårdhaverne, og at det 
der skulle have været i skuret derfor ikke 
kan sættes ind.  

7.  Meddelelser/orientering (B) 
Alle orienteringspunkter bedes 
fremsendt på skrift inden 
bestyrelsesmødet. 
 
Eleverne 

 
 
Formand 
 
Ledelse  
 
 
 
 
 
 
 
 
Medarbejdere 
 
 
 

19.40 – 
19.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åbent hus for kommende 0. kl. Fredag 
den 28 udsendes samlet invitation fra Den 
Bornholmske folkeskole. Derudover ligger 
vi vores egen invitation på Skoleporten. 
Skolens vision er ved at være færdig, så 
den kan blive offentliggjort. Vi har haft 
nogle professionelle til at hjælpe os med 
billeder og logo.   
 
Vi er glade for at være her. Gode kollegaer 
der passer på hinanden og en god ledelse. 
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Andre 

 
 

8.  Til pressen   

9.  Eventuelt   

10.  Punkter til næste møde  Klasseforældreråd 
Prioriteringsønsker til budget 2019 

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

  

12.  Lukket punkt  Der orienteres.  

 
 
Martin Brandt 
Formand 


