
 

 

 

Skolebestyrelse 
 

 

 

 

Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 18.00 – 20.30  

på Søndermarksskolen, personalerummet 

 

Møde nr.3  
 

Medlemmer: 
Forældrerepræsentanter: Martin Brandt, Anja Vilsholm, Brian Nørvig, Nicklas Ackey, Thomas 
Garfort, Maria Løvenstrøm 
Medarbejderrepræsentanter: Marianne S. Hansen, Majken B. Larsen 
Elevrepræsentanter: Maja Fick, Adam Sonne Hansen 
Ledelsesrepræsentanter: Tina Duermin Johansen, Morten Warming, Lars Kromann Myhre 
 
Bemærk at mødet er forlænget med en halv time. 
 
Afbud: Brian deltog ikke i mødet.  

 

Dagsorden 
 

Tidsplan Referat 

1.  Godkendelse: Dagsorden 
 

18.00 – 
18.05 

Godkendt 

2.  Orientering: 
Eleverne 

18.05 – 
18.15 

Velkommen til eleverne. 
 
Orienteres om at skolebestyrelsesmøderne er 
lukket møder og principperne for det. 
 
 
Elevrådet har konstitueret sig. 
 
Elevrådet arbejder lige nu med, hvordan den 
nye skole er og hvad der er det gode og hvad 
der eventuelt kan blive bedre på vores nye 
matrikel. 
 
Der er elevrådsrepræsentanter i alle klasser. 
 
Nogle elevrådsmøder bliver delt op i de tre 
trin indskoling, mellemtrin og udskoling. 

3.  Orientering og debat: Fælles 
indsats for Folkeskolen 
Bornholm, Bilag er sendt ud. 

18.15 – 
19.00 

Orienteret om processen op til at det første 
udkast til ”Fælles indsats for Folkeskolen 
Bornholm” er blevet til. 
 
Skolen har i onsdags afleveret vores lokale 
procesplan/tidsplan til administrationen. 
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Tidsplanen er gennemgået. 
 
Skolebestyrelsen debatterer, hvordan 
forældrene bliver inddraget i processen. 
 
Den samlede proces, skal være færdig senest 
23. november. 
 
 
Skolebestyrelsen har efter debat besluttet at, 
forældrene bliver inddraget på følgende måde: 
Skolebestyrelsen laver et forslag som sendes i 
høring blandt skolens forældre. Forslaget 
bliver lavet på et ekstra ordinært 
skolebestyrelsesmøde. 
Efter forældrene har haft mulighed for at 
kommentere på forslaget, tager 
skolebestyrelsen den endelige beslutning til, 
hvad der bliver sendt videre til BSU. 
 
Ekstraordinært møde bliver afholdt uden 
ledelsen. Mødet bliver afholdt mandag d. 22. 
oktober kl. 17 til 18 på Tinas kontor – til 
mødet bliver det besluttet, hvad der skal 
sendes i høring blandt forældrene. 

4.  Evaluering af Åbent Hus 
Arrangement: 

19.00 -  
19.15 

God måde at vise skolen frem på. 
Gerne en årlig begivenhed. 
Godt arrangement. 
Der kan arbejdes videre på, hvordan et 
eventuelt kommende arrangement kan være. 

5.  Debat: Budget 
Overvejelser om, hvilke ting der 
skal prioriteres det kommende  

19.15 – 
20.00 

Ude/naturskole (åben skole) – hvis det 
kræver ekstra ressourcer eller ekstra grej. 
Efteruddannelse. 
Prioritere af team eller faggruppe kommer 
afsted samlet 
Mere fokus på IT også i forhold til 
efteruddannelse. 
Tovoksen ressource  
Flere timer til valgfag og stort udvalg af hvilke 
valgfag der bliver udbudt. 
Eventuelt fokus på 5. og 6. årgang i de 
kommende skoleår. 
Eventuelt lektiehjælp. 

6.  Orientering: Byggeprocessen 20.00 – 
2010. 

Byggeriet er færdiggjort og vi er i gang med 
opfølgning på mangelliste. Sker hver 14. dag. 

7.  Meddelelser/orientering (B) 
Alle orienteringspunkter bedes 

20.10 – 
20:20 

 
 



 

 

 

Skolebestyrelse 
 

 

 

 

fremsendt på skrift inden 
bestyrelsesmødet. 
 

 
 
Formand 
 
 
 
Ledelse  
 
 
 
 
 
 
Medarbejdere 
 
Andre 

 
 
 
 
 
Fremlagde et ønske til aflåst cykelparkering 
 
 
 
Indvielse af den nye legeplads skete i 
mandags. 
Udkast til nye mødedatoer for 
skolebestyrelsesmøderne bliver fremsendt. 
 
 
 
Tak for arrangement til skolebestyrelsens i 
forbindelse med lærernes dag. 

8.  Til pressen  Bag for en sag 

9.  Eventuelt  Børnene er glade for den nye legeplads. 

10.  Punkter til næste møde  Godkendt datoer til kommende møder 
Januar møde – principper for valgfag 
Beslutning om kommentar til BSU. 

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

 Godkendt. 

12.  Lukket punkt   

 
 
Martin Brandt 
Formand 


