
Skolebestyrelsen ved 

Søndermarksskolen 
 

Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde med spisning 
 

Skolebestyrelsesmøde afholdes: onsdag den 20. april kl. 16.30 – 18.30 

 
 

Dagsordenspunkt Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Sidste nyt fra Elevråd Elevrådet er i gang med at finde navn til kantinen og 

har drøftet frikvarterszoner, da nogen fortsat har lidt 
kedelige områder efter corona. 

3. Skoleplan 2022-23 Bilag D/B HH  

a. Skoleplan for 
Søndermarksskolen Bilag 

Ud fra de kommunale indsatsområder har vi valgt at 

have fokus på læringssamtalen, kvalificeret indsats på 
data samt læseindsats og sprogligudvikling. 

Etablering af mellemtilbud, læseplan for social læring 
og levende legekultur. 

4. Skolebestyrelsesvalg Status HH 
a. Planlægning af velkomst + 

1. møde 
 

Der er tre nyvalgte til skolebestyrelsen. Det er Gada, 
Kim og René. Valgt uden kampvalg.  

5. Status på arbejdet med Social 

læring PJ O/D 

Kort orientering om processen med at udarbejde 

læseplan for social læring. 

6. Genåbning af budget 2022 O/D 
HH 

a. Høringsperiode 20-
26.april 

Vi har haft besøg af Jørgen Gryne. Høringsmateriale er 
kommet ud i dag. Der skal sparres 40 mill. I dette 

budget og ligeledes mange millioner i kommende 
budgetår. Der er kommet et potentiale katalog på 

besparelser frem mod 2026 på skoleområdet. 
Kataloget er udarbejdet af et konsulentfirma. Kort 
gennemgang af besparelsesområderne af HH. 

7. Kurser og kompetence udvikling 
kommende skoleår O HH 

Vi har planlagt et sprogligt kompetenceforløb for vores 
SFO og indskoling, hvor vi har inviteret vores 
samarbejds daginstitutioner med. Vi har planlagt et 

naturfagligt kursus forløb om fagene biologi, geografi 
og samfundsfag i samarbejde med nogle af de andre 

slagelseskoler. Det sidste vi planlægger med er at vi 
skal være kontrolklasse ift. et nyt undervisningsforløb 

til matematik. Det er et 3 årigt forløb og afføder kurser 
til matematiklærerne. 

8. Status trivselsundersøgelsen. 
O/D PJ 

 

9. Meddelelser 
a) Formanden 
b) Skoleleder 

c) Medarbejderrepr. 
d) Andre 

A)Ingen 
B) Vi har som den eneste skole sagt ja til, at modtage 
op til 28 ukrainske elever. Vi har indtil nu modtaget 3.  

Vi sammenlægger på 3. og 7. årgang og modtager kun 
én 0. klasse til kommende skoleår. 

Det er politisk vedtaget, at 9.kl. skal til færre 
adgangsprøver grundet nedlukninger ifm. Covid-19. 

D) Der er bekymringer i SFO om de kommende 
besparelser. 

10. Punkter til kommende møder: 
Trivselsundersøgelse september 
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