
Skolebestyrelsen ved Søndermarksskolen 
 

Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde 
 

Skolebestyrelsesmøde afholdes: tirsdag d. 14. maj kl. 18.30 – 20.30 

Afbud fra Gitte, Nanna, Thomas og Torben 

Dagsordenspunkt Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse 1B Allan informerer om 

opsigelse ellers Godkendt 

1B  Allan informerer om opsigelse grundet nyt job 

som skoleleder pr. 1/6-19 

Held og lykke til Allan:-) 

2. Elevrådet 

 

Benjamin fortæller om den nye 

prøveforberedende struktur op mod 
afgangsprøverne. Der er 
undervisning i noget af tiden, hvor 

der er læsefri. 

3. Tilbage melding fra tryghedsvandring i 

Byskovparken16.april O Mikael/Thomas 
 

Anita orienterede om møde/vandring 

i lokalområdet med politi og SSP. Der 
blev talt om at sætte noget 

overvågning op ved Fakta samt 
beskærer bevoksning omkring Fakta-
bygningen. 

4. Klassesammenlægning på 7.årgang -Tidsplan 
Bilag O HH 

  

HH orienterede om nylig afholdt 
forældremøde og om processen for 

klassesammenlægning på 7. årgang 
som træder i kraft i de nye klasser 

den 17/6. 

5. Tilbagemelding fra dialogmøde om budget O/D 

Claus+HH 

Claus orienterede om budget 2020-

23 - 0,7% besvarelse de næste tre 
år uden at berøre kerneydelsen. 
Politikerne vurdere efter år, hvor 

pengene skal bruges i kommunen. 

6. Status på skoleårets planlægning O/D HH Orientering fra HH, planlægningen 

kører med den nye reform, 
fagfordeling, nye valgfag mm. Flere 

lærere er på uddannelse/linjefag igen 
i kommende skoleår. 

7. Klassesammenlægning på 2.årgang tidsplan 
Bilag O HH 

Kort orientering - de nye klasser 
meldt ud i dag. Det er gået godt. 

8. Indsats i forhold til Røgfri skole O/D HH Alle skoler i Slagelse kommune skal 
være røgfri. Det har 
Søndermarksskolen været i mange 

år. 

9. Meddelelser 

a) Formanden 
b) Skoleleder 

c) Medarbejderrepr. 
d) Andre 

a) Skole og børn har slået på 

tromme for at få politikerne til at få 
folkeskolen på dagsordenen i 

valgkampen 
b) Forældre tilfredshedsundersøgelse 
er sendt ud. Svar endelig. Vi drøfter 



besvarelsen her. Stillingsopslag er 
ude idet Allan har opsagt sin stilling. 

Madkundskabslokalet er nyrenoveret. 
Superflot og lækkert. H/D-lokalet er 

undervejs. Det nye Naturfagslokale 
opstartes om en lille måneds tid - 
står forventes klar i efteråret. 

Kantinen er lukket to dage om ugen 
grundet sygdom pga. nye 

diskusprolaps efter operation for 
diskusprolaps. 
c) Fagfordeling, 

klassesammenlægning og AJs 
opsigelse, er det der rører sig i 

lærerkollegiet. 
d) Opfordring til at støtte mere op 
om de specialklasseelever, der skal 

op til afgangsprøve, så de er klædt 
på til afgangsprøverne i lighed med 

distriktsklasserne. Særlig information 
om forløbet mangler. 

10.Punkter til næste møde: Skoleårets 
planlægning, mødeplan kommende skoleår 

 

 

Mødet afsluttet: 20,23  Næste møde: 18.juni 

 
Underskrifter: 
 
_______________ _______________________ ______________ 
Nanna Mundt                        Gitte Bislev Hemmersam  Claus Calum 
 
___________________ __________________ _____________________  

Thomas Kronevald 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 

 


