
Skolebestyrelsen ved 

Søndermarksskolen 

 

Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde med spisning 

 

Skolebestyrelsesmøde afholdes: torsdag d. 2.juni kl. kl. 16.30 – 18.30 

 
 

Dagsordenspunkt Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Afbud fra Malene, Gitte, Torben og Pia 

Godkendt 

2. Sidste nyt fra Elevråd Møde i det fælles kommunale elevråd. 

Idebank ang. anvendelse af 

hærværksmidlerne. 

3. Orientering om besparelser i budget 2022 

og plan for personale reduktion O HH  

HH orienterede om genåbningen af 

budgettet og hvilke konsekvenser det har 

for Søndermarksskolen. Søndermarksskolen 

skal sparre omkring 1,5 mio. 

Der er indstillet en medarbejder til afsked. 

Derudover har skolen 3 klasser færre end i 

år. 

Dette kommer til at påvirke økonomien de 

næste to skoleår. 

Der er 4 ukrainske elever på skolen netop 

nu.  

Der søges div. fonde.  

4. Status på klassesammenlægninger  På 3. årgang er sammenlægningen gået 

rigtig godt. 

På 7. årgang er det lidt mere kompliceret. 

Der dannes en ekstra e-klasse efter 

sommerferien. 

5. Status på arbejdet med Social læring PJ 

O/D 

Punktet bortfalder 

6. Budget 2023-26 O/D HH 

a. Høringsperiode - formentlig i 

august. 

Der skal findes 60 mio. på skoleområdet. 

Der arbejdes på ændringer af 

skoledistrikter.  

En anden mulighed er at kigge på, hvor 

mange klasser, der skal være på de enkelte 

klassetrin. 

7. Planlægning af kommende skoleår  

a. Særlig indsats i udskolingen 

b. Plan for løft af det faglige niveau i 

udskolingen 

c. Indsatser i forhold til inklusion. 

d. Læseindsats  

e. Ukraine elever  

 

Orientering om dataindsamlingen vha. test. 

7a + b: Der er søgt midler til, at der kan 

laves holddeling på 8. og 9. årgang. 9. 

klasserne får 2 dage op til prøverne, hvor de 

kan arbejde med disse. 

7c: Mellemtilbuddet forsætter og er udvidet 

til udskolingen. 

7d: Læsevejlederen er i fuld gang med 

læseindsatsen. Prionet: 0.- 4. klase.  

7e: Der er 4 ukrainske elever på skolen 

netop nu.  

 



Dagsordenspunkt Referat 

8. Meddelelser 

a) Formanden 

b) Skoleleder 

c) Medarbejderrepr. 

d) Andre 

Første møde efter sommerferien er 13. 

september 2022. 

Der er ansættelsessamtaler til 

kommunaldirektørstillingen. 

Orientering om stormøde i Skælskør 

arrangeret af DLF Slagelsekreds. 

 

9. Punkter til kommende møder: 

Trivselsundersøgelse september 

Årshjul og møderække. 
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