Skolebestyrelsen ved
Søndermarksskolen
Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde
Skolebestyrelsesmøde afholdes: torsdag den 2. september kl. 17.30 – 19.30

Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering af bestyrelsen
a. Valg af ny formand B HH
3. Sidste nyt vedr. Corona O/D/B HH
Forslag om at:
a. Fastholde afl. Af børn ved
hovedindgangen om
morgenen.
b. Forælder gerne må hente
elever efter skoletid på
skolen (SFO)
4. Opstart af skoleåret O/D HH

5. Psykisk APV 2021 O/D HH-LH-TKJ
6.

Påklædning og ordensregler D HH

7. Elevplaner – O/D/B
Der er i år dispenseret for
elevplaner. Vi er i gang med at
udarbejde et oplæg til ”Elevplan på
en ny måde” Vi forventer at have
oplæg klar til bestyrelsen på nov.
Mødet.

8. Indsats vedrørende højt begavede
elever. O/D HH
9. Åbningstider i kantinen
10. Meddelelser
A) Formanden
B) Skoleleder
C) Medarbejdere.
D) Andre

Referat
Godkendt
Thomas – formand og Malene - næstformand
a)Vi lukker op for adgang for forældre til skolen igen
fra på mandag den 6/9

God opstart på skoleåret. Vi har dog fået en opsigelse
og indgået en frivillig fratrædelse med en anden som
forløber til udgangen af januar.
Vi drøfter om skolegården skal forsætte med at være
opdelt efter coronarestriktionerne ophører, da det
giver færre konflikter.
Vi har to årgange som er lidt små – det er 3. og 7.
årg.
87% besvarelse. Den ser i de store træk rigtig fin ud.
Blev gennemgået på mødet med de kommentarer,
der er skrevet til svarerne.
Fin debat om påklædning generelt og vi oplever ingen
problemer og det gældende er almindelig sund
fornuft. Vi laver ikke noget regelsæt som supplement
til det.
Der er ved at komme input fra årgangsteamene til de
kommende elevplaner. Vi drøfter første udkast på
vores møde i SB i november. I skolebestyrelsen er
der bred enighed om, at elevplanerne bliver
elektroniske. Matematik, dansk, engelsk fra 1.kl.,
tysk fra 5. kl. Nye fag på årgang. 2 elevplaner om
året.
En model kunne se således ud: dansk, matematik og
engelsk 2 gange årligt. Nye fag 2 gange årligt. Øvrige
fag kun forår.
De vigtigste pointer fra læringssamtalerne skal
fremgå i elevplanen, så forældrene er orienteret og
kan støtte op om dem.
Kommunal indsats på 7. årgang, hvor vi skal lave
forløb for de højt begavede elever.
Vi går tilbage til de gamle kantineåbningstider ligeså
snart vi må. Vi regner med den 16/9
a) Der er skolebestyrelsernes årsmøde i Nyborg.
b) Der er budget på vej, der forhandles.
Når det kommer laver HH udkast til høringssvar.
Kampen mod knækfliserne fortsætter nede omkring
A-huset og nås forhåbentlig i

Dagsordenspunkt
11. Punkter til kommende møder:

Referat

Mødet afsluttet:
Unde rskrifter:
_______________
Gitte Bislev Hemmersam
___________________
Thomas Kronevald
___________________
Le ne Hansen
___________________
Torbe n Kaas Jørgensen
i

_______________________
C laus C alum
__________________
Male ne B. B. Nie lsen
__________________

