
Skolebestyrelsen ved 

Søndermarksskolen 
 

Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde 
 

Skolebestyrelsesmøde afholdes: torsdag d. 3 sep. Kl. 17.30-19.30 

 
 

Dagsordenspunkt Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Formandens beretning for 2018/2019 - 

2019/2020. 

Godkendt og kommer på skolens hjemmeside. 

3. Bestyrelsen skal konstituerer sig 
Mikael D/B 

a. Valg af formand 
b. Valg af næstformand 

 

Vi takker for Mikaels indsats gennem de sidste 9 
år. 

Ny formand Nanna, næstformand Thomas. 
Malene står standby i tilfælde af at behov for det. 

4. Opstart af skoleåret Henrik O/D 
a. Opstart 0.kl + øvrige 
b. Sidste nyt vedr. Covid-19 

c. Personale situationen 
d. Renovering og nye tiltag i 

skolegården 

a)Rigtig god opstart for hele skolen. Dog lidt 
justeringer i e-klassen. 
b)Vi følger de udmeldte retningslinjer og tilpasser 

os løbende ift dem. 
c)To personaler er sygemeldte grundet 

operationer, to skal i praktik i 6 uger for at 
afslutte deres læreruddannelse og enkelt 

langtidssygemeldt. 
d)I fuld gang og de sidste områder ved 
faglokalerne påbegyndes i efteråret. Der kommer 

hegn op på det sidste stykke ude ved stien ved 
hallen. 

5. Kurser og kompetence plan 20-21 

Henrik O 
 

6 kursusforløb i samarbejde med 6 andre skoler i 

Slagelse og CFU/Absalon. Samt et 7. kursus kun 
for Søndermarksskolen ”Skolen for Alle”. Kursus i 

fjernundervisning i støbeskeen til håndfuld i år og 
som evt. kan blive et kompetenceløft til alle vores 

lærere i kommende skoleår. Samt i vores 
administrative system hvor en ny vikardel skal 
på. 

6. Økonomi - Skole/SFO O/D Henrik 

 

Det ser rigtig fornuftigt ud. 

7. Status på it + indkøbsplan for 20-21 
Henrik O/D 

Kommunalt er der en plan for at give penge til 
skolerne til touchs skærme som erstatning for 

smartboards. Der tænkes i pc’ere til 4. årg. og 
ipads til 0.-1. årgang. 

8. Kommende høring af Budget 2021 

O/D/B 
a. Forslag – hvis fristen er uden 

for møderullet, udarbejder 
Henrik + formand udkast som 
bestyrelsen kan kommentere 

på. Herefter indsendes 
høringssvar. 

HH laver et udkast med MED-udvalget på skolen 

og sender det til ny formand Nanna for tilføjelser 
og godkendelse. Fremsendes herefter. 

9. Meddelelser 

a) Formanden 
b) Skoleleder 

c) Medarbejderrepr. 
d) Andre 

A) Mikael ligger op til, at vi fortsat deltager i det 

kommunale fælles bestyrelses forum. 
Deltag i Skole og samfunds konference. 

Velkommen til den nye formand og næstformand. 
B) 5.-9. årg. Skal svare på en Skolevejsanalyse. 



Dagsordenspunkt Referat 

Vi har et samarbejde med Musikskolen på 3. årg. 
Et stort trommeforløb. 

Ny arbejdstidsaftale for lærerne gået igennem. 
D) Forældremødetid og nye skemaer – det går 

godt. 
SFO er glade for at der fortsat er mange børn. 

Der er langt færre konflikter generelt både i skole 
og SFO tiden. 
 

10. Punkter til årshjulet  

11. Punkter til årsberetningen  

12. Punkter til næste møde  

 
 

Mødet afsluttet: 
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