
 
 

Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde  
 

Skolebestyrelsesmøde afholdes: mandag den 12. oktober kl. 18.00 – 20.00 
 
Afbud fra: Anita og Betina 
 
Dagsordenspunkt Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 
2. Elevrådet v. formanden 7000 kr. i rest fra hærværkskontoen drøftet i 

anvendelse. Elevrådet kede af at regler 
omkring mobiltelefoner ikke helt overholdes 
af alle lærere. 

3. Fart regulering og sikker skolevej Bilag Oversigt sendes ud til alle forældre. Og i 
øvrigt gøre opmærksom på at køre fornuftigt. 
Fartreguleringen ser meget fint ud. 

4. Styrkelse af sprogfag herunder ændringer i 
forhold til lejrskole.  

Opkvalificering af sprogfag og 
efteruddannelse af tysklærer. Lejrskole til 
storbyer som Berlin, London eller anden 
europæisk storby. Også i tænkning om 
samarbejde med udenlandske skoler og en 
interessant skole at være elev/lærer på. 

5. Høringssvar til styrelsesvedtægten O  Efter aftale med formanden er ændringerne 
taget til efterretning.  

6. Elevplaner og læringssamtaler Bilag Henrik Læringssamtaler i 2-voksen-tiden, indskrives 
i elevplanerne i Meebook. Der bliver lavet 
fokusgruppeinterview af elevernes oplevelse 
af læringssamtaler - det skal anvendes til 
evalueringen af 2-voksen-
tiden/læringssamtaler og om der igen skal 
ansøges om reducering af undervisningstiden 
til kommende skoleår. 

7. Opstart af kantine køkken status O Pia Åbner uge 44 alt køb foregår pr kort. I uge 43 
bliver alle elever introduceret til hvordan det 
hele kommer til at kører i den nye kantine. 

8. Meddelelser 
a) Formanden 
b) Skoleleder 
c) Medarbejderrepr. 
d) Andre 

a) Bad og idræt 6.-9. årgang. Mikael 
kontaktet ift. vælgermøde på 
Antvorskov den 13/11 ang. skolepolitik. 
Meget positivt med skolebestyrelsens 
deltagelse til vores forældremøder. 

b) KE står for renovering af skolegården 
udenfor C-bygning. Beskæring af 
beplantning ud mod p-pladsen. 
Reducering til enkeltintegrerede elever 
fra lærerløn til pædagogløn fra 1/8-18, 
hvilket betyder 500.000. 

c) Ulla har fået nyt arbejde. Ny starter 
1/11. 

d) Motionsdag, udfordringer med at 
komme til og fra destinationerne for 
særlig 6. årgang.  
Søndermarksskolen har fået lavet en 
Facebook-side. 

9. Punkter til årshjulet  
10. Punkter til årsberetningen  
11. Punkter til næste møde   



Evaluering af læringssamtaler/2-voksentimer 
(marts) 
Bad efter idræt - kropsbevidsthed 

Næste møde:  
 
 
Underskrifter: 
_______________ _______________________ ______________ 
Rene Toft                     Birgitte Nygaard Jørgensen  Claus Calum 
 
 
___________________ __________________ _____________________  
Betina Christoffersen Mikael Westergaard Malene B. B. Nielsen  
 
 
___________________ __________________    _______________ ____________ 
Anita Koborg Sørensen  Lott Von Bûlow    Henrik Hallig Pia J. Haugaard 
 
 
___________________ __________________       _______________ 
Torben Kaas Jørgensen      Malou                               Leila 
 
Suppleanter: 
 
___________________ ___________________  
Peter F. Emborg Gülicar Acili 
 
 


