Skolebestyrelsen ved Søndermarksskolen
Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde
Skolebestyrelsesmøde afholdes: tirsdag d. 25.juni kl. 17.00 – 18.30
Fraværende:
Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af dagsorden
2. Erfaringer fra Corona skolen. Mikael
O/D
a. Forældre
b. Personale
c. Ledelse

3. Kommende skoleår – status Henrik O

4. Tiltag på 0.årgang – Pia O/D

5. Valgfag O/D - Thomas

Referat
Godkendt
A – stor ros generelt fra
forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen
til hvor skolen, lærere og pædagoger har
drevet skole og undervisning under
rammerne i Corona-tiden.
B – Det virker ikke til, at eleverne er dalet i
det faglige niveau, men holdt linjen.
C – Alle klasser har meldt ind med, hvordan
de har oplevet ”Corona-skolen” med
elevperspektiv. MED-udvalg har ligeledes
drøftet det og på mandag drøftes det på pmøde, hvor hver enkel team skal vælge én
ting som de vil arbejde videre med som de
har fået øje på under ”Corona-skolen”. Gode
erfaringer med udeundervisning og
fjernundervisning som vi vil tage med os og i
fremtiden gøre mere af.
Skolebestyrelsen er meget interesseret i at
fjernundervisningen bliver en større del af
den almene undervisning i det omfang, det
er muligt og lovligt.
Alt det administrative er på plads til
kommende skoleår. Vi har fire medarbejdere
der stopper til sommer. Vi ansat fire nye. Vi
har fået nye møbler og interiør i vores
bibliotek. Vi får lavet nye udearealer nede
ved vores faglokaler i sommerferien af en
pulje, vi er heldige at få tildelt. Fælles kurser
med andre skoler.
Skriv udleveret og kort gennemgang af nye
ideer på 0. årg., hvor vi sætter kommende
klasselærere i klasserne i mange timer
allerede dag et. Løbende orientering om det
nye projekt på kommende
skolebestyrelsesmøder.
Spændende samarbejde med ZBC og Sørby
E-sport til vores store elever til deres
valgfag. Det hører under samarbejdet i den
åbne skole.

Dagsordenspunkt
6. Meddelelser
7. Formanden
8. Skoleleder
9. Medarbejderrepr.
10.Andre

Referat
Mikael gør opmærksom på at der på næste
møde skal foreligge en ny konstituering i det
nye skoleår og når der er valg igen anbefaler
Mikael flere medlemmer som ikke er i ansat i
skoleverdenen.
Vi starter det nye skoleår op under stort set
som før Corona – vi følger retningslinjerne
og følger med i de løbende tilpasninger af
denne. Kommende møder i skolebestyrelsen
ligger på følgende datoer: 3/9, 27/10, 7/12,
4/2, 13/4, 9/6.
SFO er kommet godt tilbage efter Corona og
glæder sig til for alvor at byde børn
velkommen i de nye rammer i SFO-2 efter
sommer.

11. Punkter til kommende møder:

Menu til bestyrelsens sommer møde
 Gazpacho
 Charcuteri & hjemmebagt brød
 Lyn stegt tun & spæde salater & wasabimayo
 Hummus & romanesco
 Grillet grønt & rucola
 Panna cotta & jordbær & hvidchokoknas.
Mødet afsluttet:
Unde rskrifter:
_______________
Nanna Mundt
___________________
Thomas Kronevald
___________________
Anita Koborg Sørensen
___________________
Evre n Acili

_______________________
______________
Gitte Bislev Hemmersam
C laus C alum
__________________
_____________________
Mik ael Westergaard
Male ne B. B. Nie lsen
__________________
Le ne Hansen
__________________
_______________
Ele vre p.
Torben Kaas Jørgensen

Suppleanter:
___________________
Birgitte Nygaard

___________________
Gülicar Acili

