
 
 

Skolebestyrelsesmøde nr. 8    

Onsdag den 19. juni 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: Adam Sonne Hansen 
 

Dagsorden Tidsplan Referat 

1.  Godkendelse: Dagsorden 

 

18.00 – 18.05 Godkendt 

2.  Orientering: 

Eleverne 

18.05 – 18.10 Intet 

3.  Beslutning: 

Høringssvar vedr. 

undervisningstimetal i 0. – 3. kl. 

Udkast til høringssvar som bilag,  

18.10 – 18.25 Diskussion 

I forhold til udkastet skal det præciseres, at 

skolebestyrelsen mener, at holdningen helt 

klart er, at timetallet også skal nedsættes i 

indskolingen. 

En klar anbefaling at SFO bliver tilført penge i 

forhold til en eventuelt udvidelse af 

åbningstiden og at pengene ikke bliver taget fra 

skolens økonomi. 

Skolebestyrelsen bakker op om, at skolens 

længde på mellemtrinnet reduceres. 

4.  Debat 18.25 – 19.05 Skolebestyrelsen synes det er en god ide, at 

arbejde videre med, at årsberetningen bliver 



 
 

Eksempler på hvordan 

årsberetning kan fremlægges. 

Vi ser videoklip og overvejer om 

det kunne være en måde for os? 

lavet som en video.  

Overvejelse om at lave kvartals videoer over, 

hvad der er sket i den sidste periode. 

Overvejelse om, at lave små klip og 

underliggende have længere mere uddybende 

”indslag”. 

Skolebestyrelsen arbejder videre med det efter 

sommerferien. 

 

5.  Debat. 

Forældremøder. 

Deltagelse af bestyrelsen og hvad 

skal bestyrelsen fortælle/tale om 

på møderne? Oplæg ved 

formanden 

19.05 – 19.15 Formanden har lavet et udkast til, hvad 

skolebestyrelsen kan fortælle til 

forældremøderne – blev præsenteret. 

Vigtigt at der bliver fortalt, hvordan og hvornår 

der er valg. 

Der skal konkrete eksempler med i forhold til, 

hvad skolebestyrelsen har lavet. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe som arbejder 

videre med indholdet og fordeler, hvem der 

deltager hvornår. Gruppen består af Thomas og 

Brian K – som også er med til forældremøderne 

og eventuelt flere fra skolebestyrelsen deltager. 

6.  Orientering 

Budgetopfølgning, Bilag 

19.15 - 19.25 En forventning om at skolen stadig går i 

balance. 

7.  Debat. 

Evaluering af 

bestyrelsesmøderne, tidspunkt, 

indhold, form…. 

19.25 – 19.45 Skolebestyrelsen vil gerne holde møder en gang 

om måneden. 

Datoerne skal lægges fast frem til jul – både 

møderne og hvornår deadline er til dagsorden. 

Onsdag eller torsdag er at foretrække til 

skolebestyrelsesmøderne. 

Tidspunkt 18-20 for skolebestyrelsesmøderne. 

 



 
 

8.  Orientering 

”Hvad sker der på skolen?” 

19.45 – 19.50 Aktiviteter den seneste tid 

 

0. Overleveringssamtaler med de kommende 

elever 

1. Udeskole og brug af naturen til undervisning 

et hit. Der er færre konflikter. Der er kommet 

flere elever til årgangen 

2 Udeskole og udeundervisning benyttes også 

her med succes.  

3. Forældre har været og se cirkus og de har 

været på hyttetur. 

4. Cykeltur til slagstenene. N/T ude ved 

økobasen.  

5. Har afsluttet Naturskole med Anja. Er i gang 

med teateruge. Præmiere torsdag med 200 

forældre og søskende. 

6. Fokus på N/T i flere fag og fremlæggelser for 

hinanden. 

7. Dukketeater og projektarbejdsformen 

naturfagsuge med forældreaften. 

8. Prøve eksamener med enkelte fag mundtlige 

prøver. 

9. eksamen lærerne lyder tilfredse med 

resultaterne. 

Frito. Overnatning tur og morgenmad i næste 

uge. Ude turer hver torsdag. De ”nye” forældre 

har været til en hygge tirsdag 

 

9.  Meddelelser/orientering (B) 

 

19.50 – 19.55  

 



 
 

Formand 

 

Ledelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbejdere 

 

Andre 

Ingen 

 

Går rigtig godt for vores 9. årgang til 

eksamnerne. 

Trivselsmåling er lavet blandt eleverne. Der skal 

arbejdes videre med trivselsmålingen efter 

sommerferien. 

Der bliver arbejdet med arbejdsfordelingen – 

bliver meldt ud inden sommerferien. 

Aula udsat til uge 43. Vi har fået lavet en ny 

hjemmeside som bliver offentliggjort sammen 

med Aula. Skolens nye facebookside går i luften 

i starten af det nye skoleår. 

Diminsion holdes på onsdag d. 26. juni 

Fælles skoletur på torsdag d. 27. juni til 

Almindingen. 

Sund skole princip bliver igangsat først i det nye 

skoleår. 

 

 

 

Ingen 

10.  Til pressen 19.55 – 19.55 Fælles skoletur. Pressegruppen til 

teatergruppen på 5. årgang har skrevet til 

pressen. 

11.  Eventuelt 19.50 – 19.55 Skolebestyrelsen 

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

arbejdslørdagen 

Sikker trafik omkring skolen. 



 
 

13.  Godkendelse af referat, der 

godkendes efter hvert punkt. 

 Godkendt 

14.  Lukket punkt 19.55 – 20.00  

 

  


