
 
 

Skolebestyrelsesmøde nr. 5    

Onsdag den 12.12.2018  

Kl. 18 - 20 

Søndermarksskolen, personalerummet 

  

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

Dagsorden Tidsplan Referat 

1.  Godkendelse: Dagsorden 

 

18.00 – 18.05 Godkendt 

2.  Orientering: 

Eleverne 

18.05 – 18.15 Maja har valgt ikke at være med i 

skolebestyrelsen og elevrådet mere. 

Basketstævne for alle 9. klasser på fredag på 

tværs af alle 9. klasser på øen. 

3.  Orientering: 

Møde i Samrådet 

18.15 – 18.35 Fælles møde med politikerne, 

elevrådsrepræsentanter, 

skolebestyrelsesformænd og skoleledelser. Og 

medarbejderrepræsentanter. Spændende 

diskussioner. Lavet et oplæg til videre arbejde i 

BSU som indstiller videre til 

kommunalbestyrelsen til beslutning  i februar 

2019. 

4.  Orientering: 

Budget, Bilag 

 

18.35 – 18.45 Ingen ændringer siden sidst. Budget er i 

balance. 



 
 

5.  Debat: 

Røgfri skole? 

18.45 – 19.10 Debat. 

Det er mere en debat om røgfri skoledag. 

Skolebestyrelsen vil gerne have erfaringer fra 

andre skoler – ledelsen indhenter erfaringer i 

hvordan man håndhæver det på andre skoler. 

6.  Orientering:  

Byggeprocessen 

19.10 – 19.20 Afsluttende møde i byggeudvalget på mandag 

d. 17. december. 

Afklaringer af, hvordan vi bruger vores 

bygninger i dagligdagen. 

Vi er ved at få lavet rammer til ældre kort som 

udsmykning og får sat knager op. Endvidere 

bliver der malet i 4 klasselokaler. 

7.  Meddelelser/orientering (B) 

 

Formand 

 

 

Ledelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbejdere 

  

 

Formanden trækker sig fra formandsposten og 

skolebestyrelsen. 

 

Resultatet af trivselsmålingen – 

Søndermarksskolen ligger rigtig pænt på alle 

parameter. Der skal arbejdes på, hvordan vi 

bibeholder den gode trivsel. 

TRIO gruppen har været på dags kursus om 

kortidsfravær. Ledelsen skal fortsætte med to 

halvdags kurser om stress og den svære 

samtale. 

Åbent hus arrangement 15. januar kl. 15 til 17 

for kommende børnehaveklasseforældre. 

Vi er begyndt på fællessamlinger, som er 

adventssamlinger en gang om ugen. 

 

Klippe klisterdag for hele skolen med 



 
 

 

 

venskabsklasser. 

9.kl projektuge Emne En jord forskellige 

verdner.  

8. kl Erhvervsuge med besøg fra forskellige 

institutioner. Bum uddannelsesmesse. Besøg af 

Prost Johannes for at tale om etiske spørgsmål. 

De to 8. klasser arbejder meget tæt. Basketball 

stævne  

7.A har et forløb med 2. klasse hvor de viser 

hvordan det er at gå i skole. 

6. kl vinder af første runde i klar parat svar. Skal 

i regionsfinale i januar. 

5. kl Skolen i biografen. Syng sammen et 

salmeprojekt i kirken. Et hold til DM-

finalestævne i skydning kom på en 20 plads. 

 

8.  Til pressen  Intet. 

9.  Eventuelt  Kommet en henvendelse fra forældre som 

kommer på skolebestyrelsesmødet næste gang. 

Der kommer suppleringsvalg. 

 

10.  Punkter til næste møde  Januar møde – Principper for valgfag. 

Kommunikation – bestyrelsen til forældrene. 

Vision og logo 

11.  Godkendelse af referat, der 

godkendes efter hvert punkt. 

 Godkendt. 

12.  Lukket punkt   

 

 



 
 

   


