
Skolebestyrelsen ved Søndermarksskolen 
 

Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde 
 

Skolebestyrelsesmøde afholdes: torsdag d. 22.11. 2018 kl. 18.00 – 20.00 

Afbud: Birgitte, Mikael 

Dagsordenspunkt Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Elevrådet 
a. Evaluering af mobiltelefonpolitik. 

Langt hen ad vejen positiv, nogle 
plusser og minusser. Vi fortsætter 

og laver det til et beslutningspunkt i 
slutningen af året. 
Folie udsmykning af vægge rundt 

på skolen. Besøg af sælger i dag. 
Snereglerne gennemgået og 

tilpasset. 
Juleklipkonkurrence den 30/11 

3. Tilbagemelding/opsamling fra kursus 27.okt  
a. Hvad er vi blevet klogere på? 
b. Hvordan løser vi vores tilsynsopgave? 

a) God dag til relationer. Indholdet 
var både godt og mindre relevant 
for os. 

b) Trivselsundersøgelser, stand ved 
forårsarrangement, testresultater, 

indkøb mm. 

4. Gennemgang og godkendelse af skolens 

omsorgsplan Bilag O/D/B 

Gennemgået og godkendt med få 

ændringer. 

5. Gennemgang af trivselsmålingen 2018 Bilag 

O/D 

Gennemgang af trivselsresultaterne 

og hvordan vi arbejder med 
trivselsundersøgelsen på skole- og 
klasseniveau. 

6. Skolens APV (psykisk arbejdsmiljø) Bilag O Stabilt resultat ift sidste år, hvor 
der var stor fremgang. Dog 

markant fremgang på hvor tilfredse 
medarbejderne er for deres 

arbejde. 

7. Anlægsmidler Udeområde og faglokaler – status 

og sidste nyt  

De nye udearealer ser rigtig godt 

ud. Dygtige folk med gode ideer. 
Fået penge til at renovere F/K og 
naturfagslokalet. Madkundskab 

bliver ligeledes renoveret for søgte 
midler. Vi vil også renovere sløjd til 

Håndværk og Design lokale dette 
bliver dog for egne midler. 

8. Aftale om samarbejde mellem UU-Vestsjælland 
– Nymarksskolen – Stillingeskole og 
Søndermarksskolen Bilag O 

Bred orientering om samarbejdet, 
som vil styrke elevernes muligheder 
for at blive vurderet 

uddannelsesparate, så de komme 
videre til det de ønsker. Bevare og 

styrke motivationen hos eleverne 
med forskellige indsatser. Vender 



punktet igen om et halvt års tid. 

9. Meddelelser 

a) Formanden 
b) Skoleleder 

c) Medarbejderrepr. 
d) Andre 

b) Informationsmøde for kommende 

elever til 0. årg. Samarbejde med 
daginstitutionerne. 

Karen Nøddegaard besøger os ift 
bevægelse i skoledagen. 

c) Gode praktikanter i skolen, 
klippeklisterdag den 30/11. 
De to studerende i SFO stopper og 

to nye starter i løbet af decmeber. 
d)Flotte læseresultater over 

kommune- og landsgennemsnit. 

10.Punkter til næste møde: Skolens APV, Aftale 

om samarbejde mellem UU-Vestsjælland, 
mobiltelefonpolitik 
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