
Referat fra Skolebestyrelsesmøde på søndermarksskolen 

af 3. december 2019 

 

 
 
Fraværende: Nanna, Torben og Birgitte 

Dagsordenspunkt Referat 
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Elevråd  
 

De danske skoleelever har været på 
besøg og fortalte om forskellige 

projekter bl.a. DM i fagene, 
Elevinddragelse og Elevtelefonen. 
Elevrådet har kåret vindere i 

julekonkurrencen. De har drøftet, 
hvad hærværkskontoen skulle 

anvendes til. 

3. Udarbejdelse af høringssvar til Børne & unge 

politik. Bilag er tidligere udsendt D/B 
 

Gennemgået og tilføjelser tilpasset 

til høringssvar. 
Kommunens 
skolebestyrelsesnetværks 

høringssvar blev rundsendt til 
information. 

4. Indgåelse af partnerskabsaftale med MAD-
LEJR / Arla fonden O/D PJ  

a. Forslag om at mad-lejrskolen bliver den 
obligatoriske lejrskole med afvikling på 
7. årgang i en tre årig periode. 

Vi ansøger om at blive 
partnerskabsskole, hvis også MED-

udvalget siger ok. 

5. Tilbagemelding fra formanden fra landsmøde i 
Skole & forældre O Mikael 

Orientering fra Mikael fra 
landsmøde i Skole & Forældre. 

Mange gode input bl.a. 
undervisningsministerens oplæg og 

dialog med andre fra 
skolebestyrelser fra hele landet. 

6. Personale situationen o Henrik 
a. Kantinen 

Kokken er sygemeldt og vi har 
ansat en vikar. Vi har et 
stillingsopslag på en kok og en 

lærer ude. 

7. Meddelelser 

a) Formanden 
b) Skoleleder 

c) Medarbejderrepræsentanter 
d) Andre 

a) Netværk for 

skolebestyrelsesformænd etableret i 
Slagelse kommune, næste møde er 

den 28/1-20. 
Skolebestyrelsesseminar den 21/3-
20 - info kommer på Aula. 

b) Nye tiltag til udearealer ved A og 
B-bygning.  

Nye stole og borde til 14 klasser. 



Dagsordenspunkt Referat 
c) Kreds 54 har også haft besøg af 
undervisningsministeren. 

Per B. præsenterer den nye 
arbejdstidsaftale den 16/12-19. 

8.  Punkter til kommende møder: 
- Suppleringsvalg 

 

 

Mødet afsluttet: 
 

Underskrifter: 
 
 
 
_______________ _______________________ ______________  
Nanna Mundt  Gitte Bislev Hemmersam  Claus Calum 
___________________ __________________ _____________________ 
Thomas Kronevald Mikael Westergaard Malene B. B. Nielsen 
___________________ _________________ 
Anita Koborg Sørensen  Lene Hansen 
___________________ __________________ _______________ 
Evren Acili  Elevrep.  Torben Kaas Jørgensen 
 
 
 

Suppleanter: 
 
___________________ ___________________ 
Birgitte Nygaard Gülicar Acili 

 


