
Skolebestyrelsen ved Søndermarksskolen 
 

Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde 
 

Skolebestyrelsesmøde afholdes: tirsdag d. 18. juni kl. 18.00 – 20.00 

Afbud fra Thomas 

Dagsordenspunkt Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Elevrådet 
 

Elevrådet har været ude i nogle 
klasser for at høre om tilfredshed 

med kantinen - udvalg, priser og 
åbningstider. Bred tilfredshed. 
Elevrådet ønsker lidt mere 

udsmykning (hygge) i kantinen og 
det vil de arbejde videre med. 

Elevrådet synes at der skal være 
flere skraldespande på skolen. 
De arbejder videre med "sproget" i 

det nye skoleår.  

3. Status på skoleårets planlægning O/D 

a. Personale 
b. Skema/fagfordeling 

c. Kantine 
d. Ringetider 
e. Anvendelse af §16.b + §16.d 

a) Ansættelse af ny afdelingsleder - 

Thomas Baun. CA kommer tilbage fra 
barsel og KM er på barsel. BH er 

fastansat efter et års barselsvikariat. 
b) Fagfordeling på plads og skemaer 
på vej. 

c) Det går fremad. CW er blevet 
scannet igen og afventer svar. 

d) Nye ringetider grundet ny aftale, 
hvor frikvartertiden er fastlagt af 

ministeriet. 
e) Anvendelse af §16b+16d er det 
lagt ud til skolerne selv af reducere i 

det omfang vi forhold til reglerne. 
Skal meldes ind til skolechefen. 

4. Klassesammenlægning på 7.årgang –Status 
O/D 

  

Orientering fra HH. Det sociale 
arrangement for at ryste eleverne 

sammen, bliver rykket til efter 
sommerferien - Lærerne er 
forhindret grundet prøver og censor 

opgaverne. 

5. Invitation til fælles skolebestyrelsesnetværk 

se invitation 

Mikael deltager. Søndermarksskolen 

byder ind på at være vært. 

6. Udskiftning af Intra og opstart af AULA 

7.  

Aula er udsat til uge 43, intra 

fortsætter indtil Aula opstarter. 

8. Klassesammenlægning på 2.årgang status O 

HH 

Orientering og tilbagemeldinger fra 

medarbejdere og forældre. Generelt 
positivt. 

9. Mødeplan for kommende skoleår B HH 
a. 4.sep.-31.okt.-10.dec.-29.jan.-5.mar. 

Godkendt. 



-21.april. -11.juni. (et møde i reserve 
til evt. budget høring) 

10.Meddelelser 
a) Formanden 

b) Skoleleder 
c) Medarbejderrepr. 

d) Andre 

a) Mikael deltager i dimissionen den 
26/6. 

b) Datoer for forældremøder sendes 
ud, når de er på plads, så rep. fra SB 

kan deltage. Resultaterne fra 
trivselsundersøgelsen er kommet - 
det ser fint ud. Sorgplan er sat i 

værk i dag, da vi har to elever, der 
har mistet deres far og mor alvorligt 

kvæstet i trafikulykke i går. Læsefri 
for vores 9.kl. elever er ændret til at 
de kommer ind til prøveundervisning, 

der er set positiv effekt på det på 
deres karakter samlet set. 

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

trivselsundersøgelse 

 

 

Mødet afsluttet: 19,45  Næste møde: 4/9-19 

 
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 

 


