Skolebestyrelsen ved
Søndermarksskolen
Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde med spisning
Skolebestyrelsesmøde afholdes: Tirsdag den 7. december kl. 17.30 – 20.00

Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af dagsorden
2. Sidste nyt fra Elevråd

3. Indsatsområder 2021-22 Bilag
O/D HH PJ
a. Naturfag
b. Sproglig udvikling
c. Social læring
d. Elevplaner/kommunikation
mellem skole/hjem
4. Princip for klassesammenlægning
D/B Bilag HH
5. Psykisk APV SFO O/D TKJ/HH

6. Budget afslutning 2021 O HH
7. Status på Covid19. O/D HH

8. Status på vedligehold af
udeområder og gangarealer. O HH
9. Orientering fra landsmødet Thomas

10. Meddelelser
a) Formanden
b) Skoleleder
c) Medarbejderrepr.
d) Andre

Referat
Godkendt
Elevrådet er pt optaget af at opgradere udseendet i
kantinen og udstedt en navnekonkurrence til
kantinen. Elevrådet er nystartet grundet det har
været lagt ned af corona-restriktioner.
I skoleplanen for kommende skoleår bliver vores
indsatsområder beskrevet. Det bliver præsenteret for
personale og skolebestyrelse hen mod foråret. Lige
nu arbejdes der på at de fire nævnte områder bliver
de kommende indsatsområder.

Ønske om at revidere princippet ved at ændre ”
vælge 3 kammerater fra egen klasse” til ”vælge 4
kammerater fra årgangen”.
Alle punkter fra APV’en blev samlet i ét fælles skriv
og gennemgået punkt for punkt og i fællesskab blev
det valgt hvilke punkter der skulle arbejdes i dybden
med og hvordan. Helt overordnet så APV’en meget fin
ud. Stort plus at der har været ledelsesopbakning til
processen.
Det ser positivt ud. Vi har dog en del bestillinger der
hænger fast og er i restordre – de penge bliver
overført til næste budgetår.
Afventer nyt pressemøde i morgen. Vi har pt.
Kviktest på skolen hver tirsdag. Det fungerer og vi
har haft halvstore udbrud i indskolingen, som er
blevet håndteret løbende. Vi sørger for ikke at mixe
eleverne på tværs af klasserne inde og ude.
Renoverer bord-bænke-sæt og bålhytte.
Skole og forældre landsmøde drøftelser af
skolebestyrelsernes arbejde og involvering herunder
principper og opfølgning på samme. Kommunikation
vedr. elevplaner – hvilke platforme i fremtiden.
Dejligt at få skabt netværk medlemmer fra andre
skolebestyrelser.
A)B) Vi har 3 stillingsopslag ude og skal have
ansættelsessamtaler i næste uge. Det er 3
kernelærere til e-klassen.
Vi har en gravid medarbejdere der går på barsel til
februar og der kommer Kamilla tilbage fra sin barsel.
Vi skal have valg til skolebestyrelsen og have fundet
nye kandidater.
C) –
D) -

Dagsordenspunkt
11. Punkter til næste møde

Referat

Mødet afsluttet:
Underskrifter:
_______________
Gitte Bislev Hemmersam
___________________
Thomas Kronevald
___________________
Lene Hansen
___________________
Torben Kaas Jørgensen

_______________________
Claus Calum
__________________
Malene B. B. Nielsen
__________________

