
 
 

Skolebestyrelsesmøde nr. 6    

Torsdag d.10. januar 2019  

Kl. 18 - 20 

Søndermarksskolen, personalerummet 

  

Medlemmer: 
Forældrerepræsentanter: Anja Vilsholm, Nicklas Ackey, Thomas Garfort, Maria Løvenstrøm, Brian 
Kragbæk, Brian Nørvig 
Medarbejderrepræsentanter: Marianne S. Hansen, Allan Madsen 
Elevrepræsentanter: Adam Sonne Hansen, Astrid Schmidt 
Ledelsesrepræsentanter: Tina Duermin Johansen, Morten Warming, Lars Kromann Myhre 
 
Afbud: Nichlas Ackey 
 

Dagsorden Tidsplan Referat 

1.  Godkendelse: Dagsorden 

 

18.00 – 18.05 Godkendt med rettelse af at teksten fra punkt 8 

flyttes til punkt 10. 

Astrid deltager for første gang. 

Orientering om at skolebestyrelsesmøder er et 

lukket møde og principperne for det. 

2.  Orientering: 

Eleverne 

18.05 – 18.10 Afholdt elevrådsmøde – der arbejdes med, 

hvordan vi passer bedre på vores skole. 

Toiletplakat er lavet og bliver hængt op på 

toiletterne. 

Forslag om elevrådsarrangementer såsom, 

stjerneløb, venskabsklassefester, gallafest. 

Bolde på taget – problematik. 

Snak om gårdvagter. 

Opbakning om røgfri skoledag men samtidig 

gerne udgangstilladelse til de store elever. 

Punkterne bliver taget op på næste 



 
 

elevrådsmøde. 

3.  Orientering: 

Besøg vedr. AULA 

18.10 – 18.40 Besøg fra Heidi og Maria fra administrationen 

og IT. 

Orientering. 

4.  Besøg af Espen Fossar Andersen, 

Chef for Center for skole. 

18.40 – 19.10 Præsentation og samtale omkring fremtiden for 

Søndermarksskolen og den Bornholmske 

Folkeskole. 

5.  Beslutning: 

Budget for 2019, godkendes, 

bilag 

 

19.10 – 19.30 Orientering om budget 2018. 

 

Orientering om budget 2019. 

 

Budget 2019 blev godkendt. 

6.  Orientering: 

Byggeprocessen, Det sidste 

byggeudvalgsmøde har været 

afholdt. 

19.30 – 19.40 Vi er i meget højere grad gået fra byggeri til 

almindelig vedligeholdelse, som BRK 

Ejendomsservice har ansvaret for. 

Lige nu bliver der malet nogle klasselokaler, 

bliver sat ADK op, skiftet låse, lavet udendørs 

lys, lagt fliser omkring Frito m.m. 

7.  Meddelelser/orientering (B) 

 

Formand 

 

 

Ledelse  

 

 

 

  

 

Bestyrelsen overvejer at konstituere sig efter 

suppleringsvalget d. 17. januar. 

 

Rigtig flot trivselsmåling fra personalet. Vi 

arbejder videre med, at fastholde den god 

trivsel. 

En god stemning blandt forældrene. 

Eleverne trives – vi har en god stemning på 

skolen. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart parat svar – 6. årgang vandt det 

bornholmske mesterskab. 

Åbent hus d. 15. januar kl. 15-17 for kommende 

børnehaveklassebørn. 

Skolechefen har været på besøg på skolen i dag. 

Lidt justeringer i forhold til en pensionering. 

Arbejdsfordelingen går ledelsen i gang med i 

kommende uge. 

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen d. 17. 

januar. 

Læringscenteret og ressourcecenteret har 

været en stor opgave at få i gang – vi 

bibeholder en ressource til det. 

Perioden for afholdelse af mundtlige prøver er i 

år ekstraordinær kort. Det gør desværre, at det 

ikke er muligt for 9. årgang at gå til 

naturfagsprøven i grupper på tværs af 

klasserne. 

Uddannelsesparathedsvurderingerne er i gang i 

udskolingen pt. 

8.  Til pressen   Åbent hus. 

9.  Eventuelt  Nej 

10.  Punkter til næste møde og 

eventuelt kommende møder. 

 Februar mødet, Principper for valgfag. 

Røgfri skoledag. 

Kommunikation – bestyrelsen til forældrene. 

Vision og logo 

AULA 

Opsamling på forældrebrev 

11.  Godkendelse af referat, der  Godkendt 



 
 

godkendes efter hvert punkt. 

12.  Lukket punkt   

 

 

 

 

 

 

   


