
 
 

Skolebestyrelsesmøde nr. 7    

Onsdag d.13. marts 2019  

Kl. 18 - 20 

Søndermarksskolen, personalerummet 

  

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

Dagsorden Tidsplan Referat 

1.  Godkendelse: Dagsorden 

 

18.00 – 18.05 Godkendt 

2.  Orientering: 

Eleverne 

18.05 – 18.10 Intet. Elevrådsmøde er flyttet til i morgen. 

 

3.  Beslutning 

Sund skole, (bilag) 

Som aftalt er udkastet rettet til. 

18.10 – 18.20 Godkendt. 

Der skal være opmærksomhed på 

kommunikationen, når det meldes ud til elever 

og forældre så meningen kommer med. 

4.  Orientering 

Valgfag, Hvad gør vi på 

Søndermark og hvorfor 

18.20 – 18.30 Alle elever i kommende 7. kl. skal vælge et af de 

fire valgfag håndværk og design, musik, 

billedkunst og madkundskab til næste skoleår. 

Alle elever skal have ét valgfag og afslutte med 

eksamen i slutningen af 8. kl. 

Diskussion om introperiode forud for valg af 

valgfag. 

5.  Debat 18.30 – 19.00  



 
 

Kommunikation – bestyrelsen til 

forældrene. 

6.  Debat/beslutning 

Skal der være en ”arbejdsdag” 

for bestyrelsen? 

19.00 – 19.10 Der er enighed om en arbejdslørdag (kl.9-14).  

Der arbejdes videre med at finde forslag til 

datoer. 

Hele bestyrelsen deltager. 

Der overvejes ekstern facilitator. 

7.  Beslutning, 

Der skal findes et tidspunkt til 

årsmøde (årsberetning) 

19.10 – 19.20 Fredag den 10. maj. Ifm. åbent hus og 

fællesspisning i forlængelse af skolens 

emneuge. 

8.  Orientering 

Budgetopfølgning, Bilag 

19.20 – 19.30 Opfølgningen viser et budget i balance. 

9.  Orientering 

”Hvad sker der på skole?” 

19.30 – 19.35 0. årgang, Frida og det levende ler, de 

arbejder med handlingssprog og så 

e de lavet aftaler med Knudsker 

fodbold til april måned. 

1. Der er sørøvertema og det ender 

ud i et dukketeater, i den ene 

klasse. Skovskole starter op 1. april. 

2. Læseteater, der læses for 0. og 1. 

kl. 

3. Der bliver talt pubertet… og i idræt 

arbejdes der med akrobatik og 

stunt, musik er ind over og det 

ende med en forestilling 

4. Der blev samlet tøndebånd til 

fastelavn og der er gang i at lege 

gamle lege. 

5. Der er praktikanter med i dansk, 

historie og matematik, emnet er 

børns rettigheder 

6. Har også praktikanter, de samme. 

Der er gang i et Harry Potter 

projekt der involverer forskellig fag 

og de arbejder på tværs af 



 
 

klasserne 

7. Har været på kunstmuseet før 

ferien og nu arbejdes der videre 

med parafraser om kunstbilleder, i 

engelsk er der blevet produceret en 

bog. I p. fag arbejdes der med film 

emnet er reality 

8. laver projektopgave, for at prøve 

inden den rigtige i 9. kl. 

9. Der er generalprøve på udvalgte 

skiftlige eksamener på fredag og 

ellers er det de sidste ting inden det 

går løs med eksamen 

Der overvejes hvordan/om de gode historier 

kan kommunikeres ud. 

 

10.  Meddelelser/orientering (B) 

 

Formand 

 

Ledelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.35 – 19.45  

 

Ingen 

 

Julie har fået stilling som leder af indskoling og 

SFO på Hans Rømer Skolen og fratræder d.31.3. 

Teamet dækker en stor del selv.  

Annesofie tiltræder i tidsbegrænset stilling pr. 

1.4. 

Fastelavn var en god dag, set fra voksensiden, 

god stemning og ro på, Bornholms tidende og 

TV-2 Bornholm var her. 

Ret få børn i Frito i vinterferien, besøg fra 

Åvang en hel dag.  

Vi har fået malet døre, på gangen (udskolings) 

og her op til første sal. 

Der er lavet nyt gulv på scenen i salen. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbejdere 

 

Andre 

Der var brandalarm i går, e-cigaret på toilet, vi 

har indkredset hvem det kan være. 

Der planlægges emneuge til uge 19, fra d.6. – 

d.10. maj med en lang fredag med åbent hus, 

fra kl. 15-17 og derefter fællesspisning, 

madbilletter. Emnet er 1969 /2069 fortid og 

fremtid. Der skal arbejdes på hold på tværs af 

klasser, med to voksne på hvert hold og alm. 

Klassestørrelse 20 – 22 elever, fælles mødetider 

fra kl. 8.05 – 14.00 og fredag hele dagen fra kl. 

8.05 – 17.00  

Ledelsen har travlt ud af huset, Lars er på 

uddannelse/kursus, ny leder i BRK, vi skal 

arbejde med vores ledelsesgrundlag, der er 

bl.a. fyraftensmøder og arbejde på tværs i 

grupper, det skal være afsluttet inden d.24.5. 

og skoledelserne skal på uddannelse/kursus i 

forhold til kommunikation henover foråret og 

starten af efteråret, der er aulakurser  

Vi er i gang med at planlægge næste skoleår, 

men e på pause mens vi afventer både det 

nationale og det kommunale udspil med 

økonomi til det kommende skoleår, lige som vi 

afventer beslutning vedr. placering af 0. kl. til 

næste skoleår, lige nu er vi på 54 elever, og 

revidering af skolereformen nedsat timetal for 

de yngste og finansiering af SFO åbningstid… 

 

 

Indskoling: Fastelavn var en god dag. 

11.  Til pressen 19.45 – 19.50  

12.  Eventuelt 19.50 – 19.55  



 
 

13.  Punkter til næste møde  Vision og logo 

Hvordan håndterer skolen digital dannelse? 

(Anja) 

Beslutning fra UVM, ”Justering af folkeskolen” 

Input til årsmødet  

14.  Godkendelse af referat, der 

godkendes efter hvert punkt. 

  

15.  Lukket punkt 19.55 – 20.00  

 

 

  


