
Skolebestyrelsen ved Søndermarksskolen 

 

Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde (der vil være en lille juleanretning)  

 

Skolebestyrelsesmøde afholdes: 12.dec. kl. kl. 16.30 – 18.30 

 

Dagsordenspunkt Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Velkommen HH O 

a.  

Ved HH og plan for mødet 

3. Tema punkt SFO O/D Lise 

a. Oplæg v. Lise 

b. Samarbejde mellem skole og SFO 

c. Rundvisning fysiske rammer for SFO 

d.  

Fin gennemgang af aktiviteter, mål og 

rammer for SFO’ens to afdelinger samt 

samarbejdet mellem skole og SFO. 

Snak om, at kommunen har besluttet, 

at hæve prisen for SFO pr. 1/1-23 og at 

4.kl. ikke kan gå i SFO fra næste 

skoleår, men overgår til klubtilbud. 

4. Nye skoledistrikter O/D Bilag HH 

I oplægget til en ny ressourcetildelingsmodel tages 

der udgangspunkt i tre tildelingselementer: 

a. Handlemulighed 1: En elevtalsbaseret 

tildelingsmode 

b. Handlemulighed 2: Større fokus på 

socioøkonomi 

c. Handlemulighed 3: En klassebaseret 

tildelingsmodel 

Punkt 4 og 5 er slået sammen: 

Vi får på nuværende tidspunkt 32.000kr 

pr elev til at drive skole for. Den 

ressourcetildeling vil blive ændret – der 

er tre modeller i spil, men ingen er 

endnu besluttet. Uanset hvilken model 

som besluttes, vil det kræve, at der 

kommer ændringer i skoledistrikterne, 

så skolerne har elever nok til at drifte. 

Man forventer at Flakkebjerg, Tårnborg 

og de tre skoler i Skælskør lukker. I 

Skælskør åbner ’en ny samlet skole. Det 

frie skolevalg slutter. Elevtallet i 

klasserne i indskolingen går fra 28 

elever til 26 elever. Beslutningen skulle 

have været truffet, men er blevet 

skubbet. 

5. Ny ressourcetildelingsmodel 2023/24 O/D HH 

a. Forventes vedtaget  

 

6. Punkter til kommende møde. 

a. SFO  

b. Inklusion 

c. Fokus på fagligt løft 

d. Skolens fysiske rammer +rundvisning 

 

7. Meddelelser 

a) Formanden 

b) Skoleleder 

c) Medarbejderrepr. 

d) Andre 

a) 

b) Bestyrelsen har modtaget en 

henvendelse fra et forældrepar. HH 

orienterer om hvilke overordnede sager 

vi i skolebestyrelsen kan arbejde med, 

da vi endnu ikke har fået gennemgået 

det med den nye bestyrelse. Den 

konkrete sag får forældreparret et svar 

fra klasselærer/ledelse. 

Det samlede elevråd i Slagelse har 

fokus på seksualundervisningen på 

skoler i Slagelse. 

 

Mødet afsluttet: 

 
Underskrifter: 
 



_______________ ______________ ___________ ___________  
Gitte Bislev Hemmersam  Brian Clausen  Elevråd Elevråd 
 
___________________ __________________ _____________________  
Thomas Kronevald Malene B. B. Nielsen Kim Heiberg 
 
___________________ __________________ _____________________ 
Lene Hansen  Rene Toft  Gada Omar 
 


