
Skolebestyrelsen ved Søndermarksskolen 
 

Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde 
 

Skolebestyrelsesmøde afholdes: 04.09. 2018 kl. 18.00 – 20.00 
Afbud: 

 

Dagsordenspunkt Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Elevrådet To møder afholdt i elevrådet. 

Benjamin fra 9B er formand. Evren 
8B næstformand. 

3. Forretningsorden B HH (bilag) Gennemgået ved HH og besluttet. 

4. Skolebestyrelsens opgaver O HH - MW 

a. Kursus 27.okt. 09.00-14.30 

På "Skole og forældre" kan man 

orientere sig om skolebestyrelsers 
arbejde. Skolebestyrelsen arbejder 
primært med principper, regler, 

tilsyn af skolens drift, henvendelser 
til det politiske niveau og 

sparringspartner i anvendelse af 
økonomi f.eks. beslutning om anlæg 
af køkken i kantinen og legeplads 

mm. Prioritering af 
uddannelse/kurser/efteruddannelser. 

5. Valg af formand -  næstformand B HH Formand - Mikael Westergaard, 
næstformand - Malene Nielsen 

6. Mødeplan for skolebestyrelsen D/B 
4.okt. 27.okt. (kursus) 22.nov. 21.jan. 27.feb. 

9.april 14.maj 18.juni  

Besluttet. 

7. Forslag til årshjul Bilag D-B HH Besluttet. 

8. Regelsæt for mobiltelefoner HH O 
a. Telefoner afleveres ved skolestart og 

udleveres ved skoledagens afslutning 
– forsøgsperiode 1.sep-1.feb. herefter 
evaluering i Skb. – elevråd og 

personalegruppen Mhp. udarbejdelse 
af endeligt princip for anvendelse af 

mobiltelefoner på skolen. 

Forsøgsperioden er kun 2 dage 
gammel og forlyder positiv fra både 

forældre og elever. 
 
Forslag om at indskrive i princippet, 

at skolen underviser eleverne i 
digital dannelse. Samt at mobilerne 

inddrages i undervisningen i det 
omfang hvor det er oplagt. 

9. Investeringer og renoveringer 2018 O HH Nye møbler til 0. årgang og H11 i 
løbet af efteråret. Belægningspulje 
søgt til pænere ude arealer end 

knækfliser. Lys, overvågning og 
hegn sættes op ud mod p-pladsen 

ved Fakta, håbet er, at begrænse 
trafikken af unge mennesker der 
hænger ud ved SFO. Renovering af 

madkundskabslokale. Solceller 
kommer på vores tage af Slagelse 



kommune. 

10.Meddelelser 

a) Formanden 
b) Skoleleder 

c) Medarbejderrepr. 
d) Andre 

a) Skole og forældre afholder 

landsmøde i Nyborg den 23-24/11 
Meld ind til HH ved interesse. 

Deadline 30/9. 
Forslag om rundtur på skolen. 

b) Møde på Antvorskov om 
budgetoplæg ved HH, LH og CC. 
Forældrerepræsentant til Ung 

Slagelse: CC har meldt sig. 
To opsigelser i  august: Simon og 

Rikke O. Stillingsopslag er ude. 
4 nye medarbejdere er startet i 
dette skoleår. Jørgen er sendt på 

pension. Lott afgik ved døden i 
forsommeren. 

Trine May kommer og laver 3 kurser 
for dansklærerne 
c) Fagudvalgene arbejder med 

årstaksonomier. 
SFO er kommet godt i gang. Flere 

specialklasse børn bruger SFO. 
Der har været bevægelsesuge i SFO 
i denne uge. 

11.Punkter til næste møde H11/inklusion/fagligt løft 
Fordeling af elever/lærere i 

specialklassen 
 

Mødet afsluttet: 20,00  Næste møde:4/10-18 

 
Underskrifter: 
 
 
_______________ _______________________ ______________ 
Nanna Mundt                        Gitte Bislev Hemmersam  Claus Calum 
 
___________________ __________________ _____________________  
Thomas Kronvald Mikael Westergaard Malene B. B. Nielsen  
 
___________________ __________________    _______________ ____________ 
Anita Koborg Sørensen  Lene Hansen                              Henrik Hallig                        Pia J. Haugaard 
 
___________________ __________________       _______________ 
Elevrep.                        Elevrep.                            Torben Kaas Jørgensen 
 

Suppleanter: 
 
___________________ ___________________  
Birgitte Nygaard Gülicar Acili 
 

 


