
 

 

 

Skolebestyrelse 
 

 

 

Onsdag den 14.november 2018 kl. 18.00 – 20.00  

på Søndermarksskolen, personalerummet 

 

 referat af møde nr.4  
 

Medlemmer: 
Forældrerepræsentanter: Martin Brandt, Anja Vilsholm, Nicklas Ackey, Thomas Garfort, Maria 
Løvenstrøm 
Medarbejderrepræsentanter: Marianne S. Hansen, Allan Madsen 
Elevrepræsentanter: Maja Fick, Adam Sonne Hansen 
Ledelsesrepræsentanter: Tina Duermin Johansen, Morten Warming, Lars Kromann Myhre 
 
Afbud: Brian Nørvig og Maja Fick 

 

(bilag) 
 

Tidsplan Referat 

1.  Godkendelse: Dagsorden 
 

18.00 – 
18.05 

Godkendt 

2.  Orientering: 
Eleverne 

18.05 – 
18.15 

Elevrådet har snakket om udspillet til den 
Fælles Folkeskole Bornholm. 
Udeområderne – et ønske fra indskolingen 
om at gårdvagterne er mere opmærksomme. 
Overbygningsarenaen – ønske om, at det er 
mere til overbygningen. 
Udeområdet til overbygningen. 
Ønske til flere bænke. 
Ønske til skraldespande omkring stien på vej 
til Netto. 

3.  Godkendelse: 
Mødedatoer for bestyrelsen 
januar 2019 – juni 2019, (bilag) 

18.15 – 
18.20 

16. maj bliver flyttet – Tina finder en anden 
dag i samme uge. 
Ellers godkendt. 

4.  Orientering: 
Fælles Folkeskole Bornholm, 
Elevinddragelse 
Forældreinddragelse 

18.20 – 
18.35 

Tina skriver elevernes input sammen og 
sender videre. 
Forældrenes input kommer med som bilag. 
Sammenskrivning laver Tina og bestyrelsen 
bliver repræsenteret ved, at det sendes rundt 
til bestyrelsen inden det sendes videre senest 
d. 23. november. 
Forældrerepræsentanten i skolebestyrelsen  
laver et samlet dokument i forhold til de 
input, der er kommet fra forældrene samt 
bestyrelsens oprindelige skriv. 
 

5.  Orientering: 18.35 –  
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Søndermarksskolens vision 
og nye logo, 
Hvor langt er vi? 
 

18.50 Præsenteret 

6.  Beslutning: 
Skoleleiv.dk 
Vi har fået et godt tilbud, 12 
mdr. abonnement for personale 
og forældre 

18.50 – 
19.00 

Beslutning om at skolen køber et prøve 
abonnement på 1 år. 

7.  Orientering: Budget, 
Budgetopfølgning 
 

19.00 – 
19.10 

Budgetopfølgning 2018 – ser ud til at gå i nul 
 
2019 – børnetallet på hele Bornholm falder 
og budget skal justeres i forhold til disse tal. 

8.  Orientering: Byggeprocessen 19.10 – 
19.20 

Orienteret om byggeprocessen – vi er ved at 
gå fra byggeri til drift – lidt udfordringer i det. 
 
Opmærksomhed på, hvordan vores intra 
system virker. 

9.  Orientering og beslutning 
Espen Fossar Andersen, ny chef 
for Center for skole, vil gerne 
besøge SB. 
Hvilke emner vil være de mest 
relevante at tale med ham om, 
OG hvilket møde skal han 
inviteres til? 

19.20 – 
19.40 

Espen bliver inviteret til det af de kommende 
skolebestyrelsesmøder han kan. 
 
Skolebestyrelsen vil gerne tale med Espen om 
og det bliver sendt på forhånd til Espen: 
Hvordan tænker han samarbejdet med 
skolebestyrelsen skal være. 
Hvordan er situationen på 
Søndermarksskolen i forhold til byggeriet. 
Hvordan i forhold til inklusionsbørn. 
Skolerne som en helhed – hvordan skal der 
arbejdes med det. 
Hvilke fag skal tilbydes i forhold til blandt 
andet p-og valgfag. 
Holdningen til hvordan udearealerne bliver 
inddraget i dagligdagen. 

10.  Meddelelser/orientering (B) 
Alle orienteringspunkter bedes 
fremsendt på skrift inden 
bestyrelsesmødet. 
 
 
Formand 
 
Ledelse  
 
 
Medarbejdere 
 

19.40 – 
19.50 

 
 
 
 
 
Intet 
 
 
Aftale med et skolefotofirma bliver lavet. 
Arbejdsdag for ledelsen i næste uge. 
 
Dagligdagen: Et udsnit af hvad der sker i 
disse uger: 
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 Frito har åbnet for besøg fra børnehaver og 
dagplejere og er med i et projekt sammen 
med dansk skole idræt. Der tilbydes svømning 
to gange om ugen. 
9. klasses lejertur til Berlin og har haft 
terminsprøver. 
7. klasse håndboldstævne i Åkirkeby. 
6. klasse First Lego Leauge og projektet Mad 
og motion. 
5. klasse skoleskydning til kredsfinale i 
Åkirkeby på lørdag. 
4. klasse bordtennis. 
1-3. klasse vil snart svømme i skoletiden, 
hvilket betyder at alle elever fra 1-6. klasse 
svømmer. 
0-3. klasse koncert på tirsdag for børnehaver 
og forældre. 
 
30. november – klippeklistre dag for hele 
skolen. Venskabsdag. 
 
 

11.  Til pressen  Husk de mange gode historier vi har. 

12.  Eventuelt  Skole og forældre – skolen er medlem af det. 

13.  Punkter til næste møde  Januar møde – Principper for valgfag. 
Kommunikation – bestyrelsen til forældrene. 
Vision og logo 

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

 Godkendt 

15.  Lukket punkt 19.55. – 
20.00 

 

 
Bemærk at der er suppleringsvalg fra kl. 17.30 – 18.00, det foregår også på personalerummet. 
 
Martin Brandt 
Formand 


