Skolebestyrelsen ved
Søndermarksskolen
Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde – Fysisk på skolen
Vi har valgt at afholde bestyrelsesmødet fysisk på skolen da skolebestyrelsen er fritaget fra det
normalt gældende forsamlingsforbud.
”Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er undtaget fra det lille
forsamlingsforbud.”
Skolebestyrelsesmøde afholdes: den 13. april kl. 17.30 – 19.30

Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af dagsorden
2. Sidste nyt vedr. Corona
O/D HH
3. Etablering af
”mellemtilbud” for elever
med behov for særlig
støtte. Bilag HH/PJ O/D
a. Baggrund
Antallet af elever der
ekskluderes fra
folkeskolen stiger, alle
skoler i Sl. Kommune er
pålagt at bidrage til at
antallet falder.
Søndermarksskolen
ligger inden for den
nationale målsætning
om at rumme 95% af
alle elever.
4. Skoleplan. Bilag O/D/B
HH
a. Skoleplanen
udarbejdes af
skolens ledelsen og
kvalificeres af
bestyrelse og
medarbejdere. Var
orienteringspunkt
ved sidste møde.
5. Skole/hjem samtaler og
elevplaner
a. Baggrund
Vi kan ikke
overholde vores
gældende principper
for elevplaner da
undervisningen har
været præget af
nødundervisning.
Ledelsen foreslår at
elevplaner

Referat
Godkendt
Det kører rigtig fint, men vi omstiller os hele tiden efter nye
restriktioner, det er nødskole og lærerne har travlt for at få
enderne til at nå sammen, men det går alt i alt godt.
HH/PJ orienterer om Mellemtilbuddet på baggrund af bilag.
Mere information løbende på SB-møder.

HH orienterer om Skoleplanen ud fra bilaget. Lang drøftelse
om databehandling af elevernes testresultater.

Skole- hjemsamtalerne planlægges efter de justerede
principper. Det betyder mulighed for at vælge imellem fysisk
fremmøde, telefon eller on-line samtale.
Elevplanerne udarbejdes for dansk og matematik for alle
årgange og engelsk fra 5. og op.

Dagsordenspunkt
udarbejdes for
Dansk og matematik
for alle årgange og
engelsk for 5-9.
klasse.
Skole- hjem samtaler
planlægges efter de
justerede principper. Det
betyder mulighed for at
vælge imellem fysisk
fremmøde, telefon eller
on-line samtale
6. Kommende skoleår –
status på elevtal og
medarbejdersituationen. O HH
7.
a)
b)
c)
d)

Meddelelser
Formanden
Skoleleder
Medarbejderrepr.
Andre

Referat

Vi planlægger pt med fortsat 3 klasser på kommende 7.
årgang, trods dalende elevtal. To medarbejdere kommer
tilbage fra barsel. Årsvikar stopper ved udgangen af året.
Låner en lærer fra Skælskør skole i kommende skoleår, da de
har overtal af lærere.
A) Ingenting.
B) Social Skills kursus til indskoling og mellemtrin. Tyskkursus
fra 7. kl. og op til elever inddelt i hold efter elevernes
motivation for tyskundervisningen – go fra SB. Godkendt efter
legepladsinspektion. Nyt legeområde ved A-bygningen er
blevet færdigt.
C) Ingenting.
D) Orientering om film.

8. Punkter til næste møde
Mødet afsluttet:
Unde rskrifter:
_______________
Nanna Mundt
___________________
Thomas Kronevald
___________________
Anita Koborg Sørensen
___________________
Torbe n Kaas Jørgensen

_______________________
Gitte Bislev Hemmersam
__________________
Mik ael Westergaard
__________________
Le ne Hansen

______________
C laus C alum
_____________________
Male ne B. B. Nie lsen

