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Formandsberetning for 2018-2020 
 

Søndermarksskolen er en folkeskole: 

 Med synlige værdier og standpunkter som; Værdiregelsæt og Antimobbehandleplan. 

 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. 

 Som skaber ”tid og rum” til læring og trivsel for flest mulige elever, under givne rammer 

– politisk som økonomisk og fysisk  

 Der har engagerede 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. 

 Med en ledelse der finder muligheder og vilje til at forny og udvikle Søndermarksskolen 

på alle parametre, fysiske rammer som socialt og fagligt. Dette inkl. en ledelse der 

konstant lader sig og skolens ansatte inspirere til hvordan man skaber en endnu bedre 

skole, inkl. skolefritidsordning (SFO). 

 

Tiltag og resultater samt drøftede emner i perioden 2018 – 2020, hvor 

Skolebestyrelsen har medvirket: 

 Princip og regelsæt for anvendelse af mobiltelefon og lignende i skoletiden på 

Søndermarksskolen. 

 Fokus på ”sproget elever og elever imellem”, men også generelt. Det hårde sprog 

blandt elever vurderes til ikke at være almerende i forhold til hvad man kan forvente. 

 Øget ”selvstyre” på den enkelte skole vedrørende et reduceret antal lektioner pr. dag, 

og hvor der kan frigøres kapacitet til 2 lærer undervisning/lektioner. En mulighed der 

forsat anvendes med succes på alle årgange. 

 Fokus på rengøring, herunder især toiletter, bl.a. på foranledning af elevrådet. 

 Samarbejde indledt med erhvervsskolen, ZBC i Slagelse, om valgfaget; Håndværk og 

design. Dette giver mulighed for både sparring og fagligt løft af skolen elever og 

faglærere. 
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 Samarbejde indledt Sørby E-sport om E-sport som valgfag, og indblik i ”gaming på 

professionelt niveau”. 

 Gode og stabile resultater, generelt, vedrørende trivsel og faglige resultater i perioden. 

Dette afspejles i ”trivselsmålinger” af skolens elever, og i karakterer hos 

afgangseleverne, inkl. specialklasse elever. 

 Omsorgsplan for Søndermarksskolen ved alvorlig sygdom, hændelser, etc., som 

vedrører skolens elever og ansatte med familier, og som vil påvirke kollektivet. 

 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 og debatmøder, 

 Samt vedholdende pege på de negative konsekvenser ved at pålægge 

skoleområdet besparelser, og manglende sammenhæng mellem opgaver og midler.   

 Renovering og ny indretning af faglokaler og skolens bibliotek, så folkeskoleloven samt 

tidens krav imødekommes. 

 Udskiftning af skolemøbler for skolens elever. 

 Forsat renovering og forbedring af ude arealer, hvor både opholds- og 

aktivitetsområder fornys. 

 Forsat positiv udvikling af skolens kantine, og elevernes anvendelse heraf. Kantinen 

ses som et både sundt og socialt løft for mange elever – på tværs af årgange og 

klasser. 

 Oprettelse af ”skolebestyrelses netværk mellem folkeskolerne i Slagelse kommune”. 

Bestyrelsen lader sig i udgangspunktet repræsentere med op til to deltagere i møderne 

(formand og næstformand). Netværket er forsat i etableringsfase, men har dog holdt et 

antal møder i perioden. Dette inklusive møde med borgmester, børn og ungeudvalget 

samt kommunaldirektør, som alle udtrykker ønske og behov for samarbejde.  

 

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 2018 - 2020). 

 

Mikael C. Westergaard, formand. 

 


