
Skolebestyrelsen ved Søndermarksskolen 
 

Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde 
 

Skolebestyrelsesmøde afholdes: mandag d. 21.01. 2019 kl. 18.00 – 20.00 

 

Dagsordenspunkt Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Elevrådet 
Opstart kantine. 

Besøg af MF Karen Nødgård   

Kantinen er kommet godt i 
gang med åben 3 gange om 

ugen. Camilla delvis 
raskmeldt. 
Godt og spændende besøg 

af Karen Nødgård. Hun 
syntes det var dejligt at det 

primært var elevrådet som 
stod for rundvisen af skolen. 
De nye sneregler blev 

prøvet af i dag, ved årets 
første sne. 

3. Tilbagemelding fra årsmødet Skole og Forældre 
     Claus O/D 

Kort resumé af Claus fra 
årsmødet som alt i alt var 

meget inspirerende og 
spændende. 

4. Ny aftale med UU – tilkøb Bilag O/D HH Søndermark, Stillinge og 
Nymark er gået sammen om 
et samarbejde til at 

opkvalificere det arbejde. Vi 
har bundet os på den aftale 

frem til juni 2020. 

5. Status på elevtal kommende 0.årgang + 2.årgang O PJ Lille årgang og pt. ligner det 

én klasse til kommende 0. 
kl. 2. årgang mangler 2 
elever til at bevare 3 klasser 

og vil forventeligt  inden 
sommerferien blive til 2 

klasser. 

6. Princip for klassesammenlægning – revideres Bilag D/B 

HH 

Gennemgået og godkendt i 

sin nuværende form. 

7. Byggeri og renovering af faglokaler O/D Bilag HH  Madkundskabs-, Naturfags- 

og Fysik/Kemilokalerne 
renoveres og ombygges til 
nye og up to date lokaler. 

Håndværk og Design bliver i 
den forbindelse også 

fornyet. 

8. Retningslinjer for fagfordeling O/D HH 

a. Herunder skift af klasselærer. 

Gennemgået og debatteret, 

skal godkendes i MED-
udvalget. 



9. Indkøb 2019 legeplads (indskoling/SFO) Shelters er taget ned, 
grundet slid og noget af 

"trælegepladsen" bliver 
også taget ned af samme 

årsag. Der er indkøbt 
trampolin og klatrestativ, 
som sættes op i løbet af 

foråret. 

10. Skolens APV – opfølgning fra sidste møde. Bilag O HH 

Farvekoder til Bilag 
Grøn       - Fremragende  

Lysegrøn - Vældig godt 
Gul         – Godt 
Orange   – Mindre godt 

Rød        – Dårlig    

Gennemgået og på det 

generelle plan er vi rigtig 
godt tilfredse og vi håber, at 

kunne holde samme niveau 
fremadrettet. 

11. Princip om mobilfri skole Godkendt med tilføjelse om 

at ved tilfælde af akutbehov 
kontaktes skolens kontor 

eller klasselæreren. 

12.Meddelelser 

a) Formanden 
b) Skoleleder 
c) Medarbejderrepr. 

d) Andre 

a)- 

b) Mikael, formand, er 
tilbage til næste møde. 
Overskud overført til dette 

år som buffer. 
c)- 

d)- 

13.Punkter til næste møde  
 

Mødet afsluttet: 19,57  Næste møde: onsdag d.27. februar  
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