
Skolebestyrelsen ved Søndermarksskolen 
 

Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde 
 

Skolebestyrelsesmøde afholdes: onsdag d.27.02. 2019 kl. 18.00 – 20.00 

 

Dagsordenspunkt Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Elevrådet 
  

Elevrådet traf en beslutning 
sidste år om nye 

trampoliner og klatretårn i 
indskolingen. Det er ved at 
blive lavet nu. 

3. Henvendelse fra forældre vedr. skolens princip for 
anvendelse af mobiltelefon O/D HH - Bilag 

 

Henvendelse blev drøftet. 
Afsluttet. 

4. Konsekvenser af aftale om justering af folkeskoleloven 

Bilag O/D HH  

Kort gennemgang. 

Skoledagen er reduceret i 
indskolingen fra 4.-9. som 

vi har gjort hidtil via §16b 
samt vores specialklasser. 
Fagligheden styrkes fra 

20/21. Flere lektioner flyttes 
fra mellemtrin til udskoling. 

Skolebestyrelsesmedlemmer 
sidder nu i 4 år - 2 år 
fremadrettet. Indsats 

omkring læseindlæring. Se i 
øvrigt bilag. 

5. Skolefest O HH Kort orientering om årets 
program - meget 

sammenligneligt med sidste 
år. 

6. Udarbejdelse af princip for lejrskole/skolerejser Bilag 
D/B HH 

Gennemgået og besluttet. 

7. Byggeri og renovering af faglokaler – status O/D HH  Gennemgang. Naturfag, 
F/K, H/D og madkundskab. 
Det ser godt ud og lyder 

spændende. 

8. Aula ny it-platform der erstatter intra. O Aula erstatter Intra fra aug. 

19. Alt samles fra barnets 
start i institution til og med 

ungdomsuddannelse. 

9. Planlægning for kommende skoleår O HH Èn 0.kl. til kommende 

skoleår. Går fra 3 til 2 
klasser på kommende 3. 
årgang - proces starter i 

april. Afventer budget for 
2019 (5/12) kommer i uge 



12/13. Fastholder 
nuværende organisering af: 

H11 (spec.uv.), 
læringssamtaler i 0.-4.kl. 

samt særlige indsatser i 
forhold til afgangsprøve + 
IUP-elever. 

10. Afslutning budget 2018 O HH 
a. Besparelse i 2019 på 0.7%  

HH kom med redegørelse på 
nuværende. 

11.Meddelelser 
a) Formanden 

b) Skoleleder 
c) Medarbejderrepr. 

d) Andre 

a) Mikael siger tak til 
Malene. Opfordring til nye 

tiltag fra nye medlemmer. 
Dejlig positiv udvikling på 

skolen gennem de seneste 
år.  
b) Ærgerlig over én 

kommende 0.kl., men 
kommende byggerier og 

skoledistriktet og stigende 
børnetal ser det lyst ud for 
fremtiden. Besøg af 

lærerkommission den 11/4. 
c) Planlægning af 

forårsarrangement er i fuld 
gang. Ønske om børns 
sprog som tema evt. via 

elevrådet og værdiregelsæt. 

12.Punkter til næste møde: Konsekvenser af aftale om 

justering af folkeskoleloven. Aula. Tema-lørdag. 

 

 

Mødet afsluttet:  Næste møde: 4.april 

 
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 

 




