
Skolebestyrelsen ved Søndermarksskolen 
 

Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde 
 

Skolebestyrelsesmøde afholdes: mandag d. 4. nov. kl. 18.00 – 20.15 
Dagsordenspunkt Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Elevråd  
 

Der er dannet elevråd fra 5.-9. kl. Evren 
er fra 9B er formand og Sara 8A er 
næstformand - de bytter halvvejs i 
skoleåret. 

3. Trivselsundersøgelsen PJ/TB   O/D 
a. 0-3. kl 
b. 4-9.kl 

Gennemgang ved TB og PJ - meget 
positivt trivselsresultat igen i år. 

4. SFO generel orientering Lise/HH O/D 
a. Normering 
b. Anvendelse af medarbejder ressourcer 
c. Økonomi 

Gennemgang ved LR, super formidling 
som gerne må spredes ud til endnu flere 
forældre. 

5. Særlige faglige indsatser i 19/20 PJ/TB O/D 
a. Ordblinde elever 
b. Special undervisning 
c. Indsatser for elever der ikke er uddannelses parate 
d. Indsatser i udskolingen for fagligt svage elever 
e. Eksamensforberedende undervisning. 

Bred gennemgang ved PJ og HH for hele 
skolen 0.-9. kl. 

6. Varslede organisationsændringer i Sl. Kommune. O HH Søndermarksskolen og 4 andre skoler i 
Slagelse kommune arbejder på i 
fællesskab, at løfte de centrale opgaver 
ved at få ressourcen ud på skolerne og 
ved at have kompetencerne lokalt. 

7. Orientering om AULA LH Vi er kommet godt i gang. Langt flere end 
forventet er på Aula og det fungerer.  

8. Økonomi og budget Gennemgang af høringssvar O/D HH Gennemgang af det høringssvar som HH 
og MW har udarbejdet ift. budgettet i 
Slagelse kommune. 
Skolens budget ser fornuftigt ud. Der 
bliver brugt nogle penge til nye møbler i 
SFO2, lydisolering, naturvidenskabelige 
samling og nye skolemøbler i indskoling. 

9. Meddelelser 
a) Formanden 
b) Skoleleder 
c) Medarbejderrepr. 
d) Andre 

a) 2. møde på tværs af 
skolebestyrelserne afholdes i næste uge. 
MW deltager også i møde med Forældre 
og Børn inden næste møde i SB.  
b) Trivselsmåling er på vej på 
medarbejdere. S/H-samtaler er i fuld 
gang. Alle er blevet tilbudt 
influenzavaccine. 
c) Der arbejdes med teamsamarbejde og 
trivsel mellem medarbejderne i SFO som 
opfølgning på APV. 



Dagsordenspunkt Referat 

d) Thomas Kronevald har været til møde 
med Steen Knut, DGI m.fl. for at få sat 
struktur på bevægelse i undervisningen. 

10.  Punkter til kommende møder: 

- Suppleringsvalg 
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