
 
 

Skolebestyrelsesmøde nr. 8    

Onsdag d.22. maj 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:  
 

Dagsorden Tidsplan Referat 

1.  Godkendelse: Dagsorden 

 

18.00 – 18.05 Godkendt 

2.  Orientering: 

Eleverne 

18.05 – 18.10 Vi har haft besøg af repræsentanter fra danske 

skoleelever. I forlængelse heraf har der været 

diskussion om de gennemsnitlige 45 min. 

bevægelse pr. dag. 

Vi har vendt oprydning ved skraldespand ved 

parkeringsplads foran Søndermarkshallen.  

3.  Orientering: 

Beslutning fra UVM, ”Justering af 

folkeskolen” 

Lovændring af reformen, hvad 

betyder det for vores næste 

skoleår 

18.10 – 18.30 Forslaget er blevet hastebehandlet i folketinget 

og vedtaget. Vores arbejdsfordeling er forsinket 

deraf. 

Toårigt valgfag indføres. Vi har lokalt fået lov til 

først at starte valgfag op til jul så valgfaget 

kører forår i 7. kl. og efterår i 8. kl. med 

eksamen til jul. Det giver eleverne mulighed for 

at blive introduceret bedre til fagene inden de 

skal vælge. 

Ift. forkortelse af skoledagen, har børne-



 
 

skoleudvalget indstillet til 

kommunalbestyrelsen at næste skoleår 

planlægges som indeværende skoleår, for at 

have tid til at implementere ændringerne i 

såvel skole som SFO. Kommunalbestyrelsen har 

det på deres møde den 23.maj. 

Vi har planlagt efter børneskoleudvalgets 

indstilling. 

 

 

4.  Evaluering: 

Emneugen, åbent hus og 

årsberetning/valg og ideer til 

næste års emneuge 

18.30 – 19.00 Fedt at se det der var sket og sat op. Lidt svært 

at finde rundt. Forslag om oversigtskort.   

Godt for fællesskabet på skolen. Mange børn fik 

nye venner.  

Godt at eleverne fik lov at ønske værksteder. 

Dejligt at opleve eleveres engagement og 

humør. 

Fungerede godt med mad. Der er mulighed for 

at endnu flere kan deltage. Evt. kunne der 

dækkes op med borde i skolegården. 

Forslag om at integrere spisning i selve 

emneugetemaet. 

Udfordring med parkeringsmuligheder nok. 

Gerne mere information omkring tema og 

værkstedernes undertemaer. 

Positive tilbagemeldinger fra elevrådet.   

God variation i værkstederne. 

Fokus på fordeling af store og små elever. Fokus 

på ”opgaver” til alle aldre på alle hold.  

Information om at det startede i skolegården 

var glippet for nogle. Ide at have kalde til 



 
 

samling i skolegården over skolens kaldeanlæg. 

Der var mange mennesker til modeshowet i 

mellemtrinsarenaen. 

God stemning hele ugen.  

Trætte og glade voksne. 

Det var hårdt for nogle elever at vende tilbage 

til hverdagen. 

 

Ideer til emner 

Europas lande 

FNs verdensmål 

 

Lille tilslutning til årsberetningen og 

efterfølgende suppleringsvalg til 

skolebestyrelsen. 

 

5.  Orientering 

Budgetopfølgning, Bilag 

19.00 - 19.10 Ved budgetopfølgningen ultimo april har vi 

indmeldt en forventning om et budget i balance 

for 2019. 

  

6.  Orientering 

”Hvad sker der på skole?” 

19.10 – 19.25 6. årgang til ultimatestævne 

5 årgang på middelaldercenteret 

0. og 1. årgang har udeskole og 2. årgang 

er startet op. 

Rigtig mange klasser har skolehjemsamtaler. 

3. årgang skal på hyttetur og er ved at lave 

show der skal vises for forældre. 

7. årgang bryder skemaet op og laver bla. 

Dukketeater som skal vises for indskolingen og 



 
 

undervisning ud af huset. 

5. årgang har et forløb i Natur/teknologi med 

naturvejleder. 

 

7.  Meddelelser/orientering (B) 

 

Formand 

 

 

 

Ledelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbejdere 

 

19.25 – 19.45  

 

Fedt med folder og nøglesnor med skolens 

slogan.  

Godt gennemtænkt arrangement for nye 0. kl. 

Mange positive tilkendegivelser. 

 

Skolevalgsundersøgelse til forældre til 

kommende 0. kl. i gang.  

Arbejdsfordelingsmøder ift. næste skoleår den 

3. og 17. juni. Pt. tales med personale forud for 

at kommende årgangsteams udmeldes. 

9kl. er færdige med deres skriftlige eksamener 

og forbereder sig nu til de mundtlige prøver. 

Sidste skoledag for 9. årgang den 29. maj. 

Elevtrivselsmålingen er i gang. 

Den nye lokalaftale for lærere er underskrevet 

og blevet præsenteret for ledelse og lærere. 

Vi deltager med fem hold til firmastafetten.  

Indholdet i Aula er klar. Det afløser Skoleintra 

den 1. august. Der bliver mulighed for at 

komme og få hjælp til at komme i gang med 

Aula tirsdag den 13. august kl. 13.30-18.30.   

 

 



 
 

 

Andre 

 

8.  Til pressen 19.45 – 19.50  

9.  Eventuelt 19.50 – 19.55 Opfordring til forventningsafstemning mellem 

forældre og personale ift. hvilken information 

man kan forvente og hvor ofte.   

10.  Punkter til næste møde  Kommunikationsplan og Aula skal på til 

arbejdslørdagen 

Hvordan skal årsberetning præsenteres i 

fremtiden. 

 

11.  Godkendelse af referat, der 

godkendes efter hvert punkt. 

  

12.  Lukket punkt 19.55 – 20.00  

 

 

  


