
 
 

Skolebestyrelsesmøde nr. 7    

Onsdag d.13. februar 2019  

Kl. 18 - 20 

Søndermarksskolen, personalerummet 

  

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

Dagsorden Tidsplan Referat 

1.  Godkendelse: Dagsorden 

 

18.00 – 18.05 Godkendt 

2.  Orientering: 

Eleverne 

18.05 – 18.10 Afholdt elevrådsmøde. 

Snak om sund skole – stemning for at lave det. 

Ønske om skolefest for hele skolen – med 

boder, hvor overskuddet går til klassekasserne 

Ønske om gallafest for overbygningen. 

Ønske om kåring til fastelavn. 

Skolepatruljen vil gerne have ophæng og/eller 

sted til deres udstyr. 

3.  Orientering/debat 

Principper for valgfag 

18.10 – 18.40 UVM har lavet beslutning om, hvordan valgfag i 

fremtiden skal  ”laves”. 

Se bilag. 

 

For vores skole betyder det, at vi ikke længere 



 
 

kan blande årgangene som vi gør pt. 

Vi vil gerne have, at det bliver tilbudt på 

årgangene. 

9. klassernes valgfag påtænkes, at første 

halvdel  er rettet mod projektopgaven og anden  

halvdel rettet mod eksamen og sidste skoledag 

og dens afvikling. 

Eventuelt skal der afholdes et ekstra 

forældremøde for nuværende 6. årgang, for at 

forklare denne nye ordning. 

 

Brainstorm til eventuelt kommende valgfag for 

9. årgang: Fremmedsprog, andre fag end de 4 

der er obligatoriske på 7. og 8. årgang, 

Innovation, erhvervsrettet valgfag i samarbejde 

med campus, samarbejde med erhvervslivet, 

outdoor, IT, kommunikation, privatøkonomi, 

mediepåvirkning – måske tilpasse valgfagene 

den konkrete årgang fremadrettet. Elever og 

personale skal tages med på råd inden det 

bliver besluttet, hvilket valgfag, der skal 

tilbydes. 

4.  Debat/beslutning 

Sund skole, (bilag) 

18.40 – 19.00 Der skal også være fokus på bevægelsen i 

dokumentet. 

Diskussion om ordet sukkerfrit. 

Budskabet og hensigten med teksten skal med i 

en revideret version. 

Der arbejdes videre med at blive en sund skole. 

Ledelsen kommer med en revideret version af 

teksten. 

5.  Høringssvar til 

ferieplan/beslutning 

19.00 – 19.10 Taget til efterretning. 

6.  Debat 19.10 – 19.30 Debat 



 
 

Henvendelse fra forældre. 

Hvordan sikre vi at alle elever 

udfordres mest muligt,  

Der bliver arbejdet meget med den 

differentiere undervisning på 

Søndermarksskolen. 

Ledelsen skriver ud til alle, hvordan vi arbejder 

her på stedet med at udfordre alle elever. 

Skolen skal have fokus på også at udfordre 

særligt de meget stærke elever. 

7.  Orientering 

Budgetopfølgning, Bilag 

19.30 – 19.40 2018 er som forventede og aftalt. 

Budget 2019 er i balance. 

8.  Meddelelser/orientering (B) 

 

Formand 

 

 

Ledelse  

 

 

Medarbejdere 

 

 

  

 

Et ønske om en konstituering efter 

bestyrelsesmødet. 

 

Vi er i gang med kommende opgavefordeling og 

teamfordeling. Vi er på pause da vi afventer 

udmøntning af den kommunalbeslutning og 

UVMs nye lovgivning 

 

0.kl. nyt skema som har skov/ude skole hver 

mandag og fredag musik i tre hold 

1. kl. starter også skov/ude skole 

2. kl. bruger i øjeblikket meget energi på at få 

lavet en bedre trivsel i klassen. 

3. kl. Kidsvolly stævne 

4. kl. Har været på besøg både i retten og på 

museum skal overnatte om lidt og en tur til 

kassernes område hvor de får lov til at se 

våben. 

5. kl. har fået malet i klassen og støttecenteret 



 
 

til at lave et forløb om morfemer 

6. kl. Krop og bevægelse med mange forskellige 

idrætsgrene som bliver præsenteret. Smart, 

parat, svar kom de mellem de fire bedste i 

landet. Blev slået ud i semifinalen af vinderen af 

konkurrencen. 

7. kl. indsamling af skrald i dag oprydning af 

naturen rundt skolen. Skal til kunstmuset på 

fredag. 

8. kl. ny besætning af lærere. Derfor har man 

valgt at bruge meget tid sammen så man 

kommer til at lærer hinanden bedre at kende. 

9. kl. har afsluttet deres projektopgave med 

flotte karaktere. De har haft besøg af Sex og 

samfund som underviste i uge seks. De bruger 

tid på UPV uddannelses paratheds vurdering 

som er en vurdering af eleven fagligt, socialt, 

personligt og praktisk. 

 

 

9.  Til pressen   

10.  Eventuelt  Hvad sker der på skolen – skal med som punkt 

hver gang. 

Min uddannelse – hvordan gør vi det på 

Søndermarksskolen. 

11.  Punkter til næste møde  Kommunikation – bestyrelsen til forældrene. 

Vision og logo 

Hvordan håndterer skolen digital dannelse? 

(Anja) 

Beslutning fra UVM, ”Justering af folkeskolen” 

Principper for brug af mobil. 



 
 

12.  Godkendelse af referat, der 

godkendes efter hvert punkt. 

  

13.  Lukket punkt   

 

 

  


