
Skolebestyrelsen ved 

Søndermarksskolen 
 

Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde – Fysisk på skolen 
 

Skolebestyrelsesmøde afholdes: den 9. juni kl. 17.30 – 19.30 

 
Fraværende: Thomas Kaas Jørgensen, Torben Kronevald, Pia Haugaard 

Dagsordenspunkt Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Sidste nyt vedr. Corona O/D HH Ingen elever eller personale er ramt endnu. Der er en plan for 

afgangsprøverne, hvis uheldet er ude. 
SFO har lempet på reglen om, at klasserne ikke må blandes, 

da der er få elever om eftermiddagen. 
Der må lempes på skoledagens længde, kravene til 
elevplanerne skal aftales på skolen, det faste timetal på 

årgange er lavet om til fx udskoling, der er undtaget fra 
linjefag i fx engelsk i 1. klasse. Dette gælder for 1 år. 

3. Gennemgang evt. revidering af 

skolens kostpolitik Bilag D/B 
 

Skolens kostpolitik er revideret.  

 

4. Budget/økonomi O/D/B 

a. Vi forventer et 
rådighedsbeløb på ca. 

kr. 250.000 (en vis 
usikkerhed da vi stadig 
ikke har afsluttet alle 

visitationer) 
b. Vi planlægger med 

indkøb af bærbare til 4 
og 3. årgang 

c. Supplering af nye 
touchtavler  

 

HH orienterede om budgettet. 

SB godkendte dette. 

5. Status på film om skolen O/D 
HH 
 

HH orienterede om denne. Der laves to film. En til forældre og 
en til nye ansøgere. 

6. Kommende skoleår – status på 

elevtal og medarbejdersituationen. O 
HH 

57 elever i e-klassen. 6 e-klasser i næste skoleår. 

Faldende elevtal på kommende 7. årgang. 
Der forsættes med, at de kommende 1. klasselærere er halv 

tid i 0. klasse. 
Der er på nuværende tidspunkt ingen opsigelser. 

Der er ansat en skolepædagog til mellemtilbuddet og til e-
klasserne. 

Der bliver ansat en inklusionsvejleder som deles mellem 
Nymarkskolen, Søndermarksskolen og PUI. 
 

7. Meddelelser 

a) Formanden 
b) Skoleleder 

c) Medarbejderrepr. 
d) Andre 

Mikael Westergaard, Anita Koborg Sørensen og Nanna Mundt 

træder ud af skolebestyrelsen. 
 

8. Punkter til næste møde Konstituering af bestyrelsen 

 

 
Mødet afsluttet: 

 



 

Underskrifter: 
_______________ _______________________ ______________  

Nanna Mundt Gitte Bislev Hemmersam  Claus Calum 
___________________ __________________ _____________________  
Thomas Kronevald Mikael Westergaard Malene B. B. Nielsen  

___________________ __________________ 
Anita Koborg Sørensen  Lene Hansen  

___________________  
Torben Kaas Jørgensen 


