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Formandsberetning for 2014-2018 
 

Søndermarksskolen er en folkeskole: 

 Med synlige værdier og standpunkter som; Værdiregelsæt og Antimobningsstrategi. 

 Med et rigtigt godt samarbejde i Skolebestyrelsen mellem elevråd (formand og 

næstformand), tillidsrepræsentanter for pædagoger og lærere, skolens ledelse samt 

Forældre. 

 Med en synlig ledelse der i dialog med ansatte, og bestyrelse, sikrer kursus og 

efteruddannelse samt godt arbejdsmiljø. Dette for blandt andet at højne det faglige 

niveau samt at ville være en attraktiv arbejdsplads der kan rekruttere og fastholde 

kompetente medarbejdere. 

 Med en ledelse der konstant lader sig og skolens ansatte inspirere til hvordan man 

skaber en endnu bedre skole, inkl. skolefritidsordning (SFO). 

 Der har solide vikarer, der kan tage over for skolens faste personale når nødvendigt. 

Vikarer som der stilles krav til; kvalitet i undervisningen og klasseledelse. 

 Hvor forældre generelt bakker op om aktiviteter på skolen, og er deltagende i skole – 

hjem samarbejdet. 

 Der respekterer holdningsforskelle, men som samtidig, generelt, har vilje og evne til at 

konfrontere og løse problemer på alle niveauer. 

 

Tiltag og resultater samt drøftede emner i perioden 2014 – 2018, hvor 

Skolebestyrelsen har medvirket(skoleår): 

 Reduceret timetal (2 lektioner pr. uge) som er vekslet til 2 lærer moduler/lektioner (2015 – 

2016), 

 Hvor barn/elev og lærer taler sammen om trivsel & læring samt nye mål. 

 Hvor udskolingen også har øget fokus på uddannelsesparathed efter folkeskolens 

afgangsprøve. 

 Indledningsvis for mellemtrinnet, men nu gældende for alle årgange. (eller 1. og 9. 

årgang)?! 

 Ansøgning og godkendelse gælder for et skoleår ad gangen. 

 Indførsel af ”prøve eksamen” som en del af læringen for udskolingselever – før de 

gældende eksamener(2015 – 2016). 

 Opbygning og åbning af en veldrevet og meget populær Kantine, hvor kost & ernæring 

samt socialt samvær er i højsæde hverdag(2017 – 2018). 

 Synlig læring hvor eleverne selv sætter nye læringsmål (sammen med lærerne) i 

forhold til hidtil opnåede resultater. 

 Værdiregelsæt for Søndermarksskolen (opdateret) (2016 – 2017). 
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 Antimobningsstrategi er udarbejdet (med elevråd som dynamo) og som vedholdende 

formidles til alle nuværende og kommende elever, forældre og ansatte på 

Søndermarksskolen (2016 – 2017).  

 Øget synlighed overfor forældre: Ledelse og skolebestyrelse repræsenteret på samtlige 

forældremøder ved skoleårets start. 

 Opdatering af bestyrelsens principper for Søndermarksskolen; 

 Klassesammenlægning eller deling på årgang(2014 – 2015). 

 Kostpolitik(2014 – 2015). 

 Skole – hjem samarbejdet og anvendelse af elevplaner (meebook) (2016 – 2017). 

 Vikardækning(2014 – 2015). 

 Generelt stigende trivsel og faglige resultater i perioden, hvilket afspejles i 

”trivselsmålinger” og karakterer hos afgangselever, inkl. specialklasse elever. 

 Fokus på procedurer ved elev fravær og bekymring om manglende trivsel (2015 – 

2016). 

 Forhold vedrørende driften af skolen og herunder især struktur og drift af SFO på 

baggrund af folkeskolereform(2015 – 2016). 

 En bestyrelse der har lyttet, drøftet og besluttet (eventuelle ”aktioner”) på baggrund af 

forældre henvendelse.  

 Det være sig trafik i forhold til sikkerhed og adfærd, vej og sti forhold samt relationer 

til skolens naboer. 

 Forbedring af skolens ydre faciliteter og lege områder, generelt. 

 Fokus på skolens ydre og indre sikkerhed, herunder evakueringsplaner med 

mere(2015 – 2016). 

 Vedvarende konstruktiv og kritisk dialog med både kommunens forvaltning for børn & 

unge området samt det politiske niveau. 

 Dette igennem obligatoriske høringssvar på kommunens tiltag på skole området. 

 Deltagelse i diverse seminarer, konferencer samt debatmøder, og med emner som 

f. eks.: Læring, Rettidig indsats, Gøre en god skole bedre, 

 

Søndermarksskolen er en folkeskole, hvor det eneste konstante er viljen til forandring og 

forbedring, så skolens elever når så langt som muligt i deres formåen fagligt og socialt. 

 

 

En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer (elevrådsmedlemmer, tillidsrepræsentanter, 

ledere og forældre valgte i perioden 2014 -2018). 

 

Mikael C. Westergaard, formand. 


