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R e f e r a t   

S k o l e b e s t y r e l s e s m ø d e  

 
Onsdag den 21. august 2019 kl. 18.30 – 21.00 i mødelokale 2 

 
Ordstyrer: RCW 

Kort indslag: TE 
  

Medlemmer:  

       Forældrevalgte: Medarbejderrepræsentanter: 

PK              Pauline Kvorning TE              Lærer Trine Groth Eriksen 

PG              Pia Gasberg  RCW          Lærer Rene Carstensen Winther 

HT Helge Therkelsen  

Elevrepræsentanter: 

 

       AS              Annette Søgaard Bredtoft  

       LB              Lea Bundesen                                                     

RH             Ruby Hjort  

MM           Marianne Madsen 
Skolens ledelse: 

       JB               Viceskoleleder, referent 

       AB              Skoleleder 

  

         

  

Afbud fra: PG   

 

Tid Punkt Referat Bilag 

ÅBEN DAGSORDEN 
18.30 1. Velkommen og kort indslag. TE laver indslag til næste møde.  

18.35 2. Godkendelse dagsorden Godkendt 1 

18.40 3. Fordeling forældremøder: 

0. årgang 27.8. 17.30  

1. årgang 12.9. 17.00 

2. årgang 9.9. 18.00 

3. årgang 16.9. 17.00 

Rød (4A, 5B, 6B) 12.9. 16.00 

Grøn (4B, 4C, 5A, 6A) 2.9. 16.00 

Blå (7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B) 2.9. 16.30 

 

Information fra bestyrelsen aftales på mødet. 

0.årgang: HT, RH 

1.årgang: HT 

2 årgang: HT, PK 

3.årgang: RH, PG 

Rød: PK, MM 

Grøn: RH, AS 

Blå: RH, AS 

 

Der tages udgangspunkt i manuskriptet til årsberet-

ningen fra formanden. 

Forældre for Trivselsmødedato er d. 2.okt kl. 19-21. 

AB og JB annoncerer det på FI og FB.  

 

  Til opfølgning Planlægning Forældre for Trivsel-mødet 24. septem-

ber. 

 

19.10 4. To-årige valgperioder skolebestyrelser, jf. 

reformjusteringer og e-mail fra Lars  

Jespersen  

Drøftelse af valgperiode-muligheder. Skolebestyrelsen 

på Søndermarksskolen peger på den meget decentrale 

model  nr. 1; decentral løsning. 

 

19.20   PAUSE  

19.40 5.  Årsberetning 2019-2020 

Status og optagelse video m. Klaus. 

Drøftelse af mindre hængepartier, som blev afklaret, 

samt sparring medlemmerne imellem. 

 

  Til opfølgning   

19.50 6. Hvordan vi får forældrene med til foræl-

dremøderne? 

Jf. pkt. 7 fra 18. juni-mødet. 

Feedback fra lærere og drøftelse. Punktet bliver gen-

besøgt ved et kommende møde.  
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AB beder lærere/pædagoger om data ift. antal delta-

gende hjem ift. elevantal i den enkelte klasse på de fo-

restående forældremøder samt info om, hvordan der er 

inviteret til møderne. 
  Til opfølgning AP præsenterer indsamlet data 24. september.  

20.10 7. Skolebestyrelsens årshjul/gennemgang 

principper 

AB forberedt forslag årshjul 2019-2020 til 

mødet 

Forslag godkendt med mindre justering. Derudover vil 

der blive skrevet principper ind også for sidste halvdel 

af indeværende skoleår. 

1 

  Til opfølgning   

20.20 8. Meddelelser                                       

  1. Formand og næstformand 

1. Invitation fra Vejle Lærerkreds (jf. 

e-mail fra TP) 

2. Landsmøde for skole & forældre d. 

15/16 nov. i Nyborg. 

2. Skoleledelse 

1. Godt i gang med skoleåret; nye 

medarbejdere en gevinst for skolen 

og faldet godt til. 

2. IT-vejleder introducerer teknologi-

dage for mellemtrinnets elever i det-

te skoleår. 

3. Der graves og udbedres bygningsud-

fordringer ift. fugt og vand i hoved-

bygningen. Ved samme lejlighed ri-

ves det lille, faldefærdige scooter-

skur ved p-pladsen ned. 

4. Hovedtrappe Søndermarksvej samt 

flere klasselokaler malet i ferien 

5. Ny elevsygefraværs-procedure ift. 

forældre taget i brug. Fælles for alle 

skoler i kommunen. 

6. Ansatte gør sig erfaringer med AU-

LA; skole-/hjemkommunikation 

fortsætter ind til uge 43 på Intra. 

3. Forældrerepræsentanter 

 Spørgsmål til interaktive tavler 

4. Elevrepræsentanter 

 Ny formand og næstformand 

valgt, samt en sekretær. Det er 

et engageret elevråd med flere 

genvalg. 

5. Medarbejderrepræsentanter 

 Vi er kommet godt i gang  

6. Forældre for Trivsel  

 Skilsmissegruppen starter op 

igen til september. Evalue-

ringsmøde afholdt ultimo juni. 
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7. SFO 

1. SFO1 er startet op på et lavere bør-

netal end de foregående år. Vi kan 

mærke, vi stort set er 2-sporede i 

indskolingen. 

2. SFO2 har mange børn meldt ind fra 

start, skolepædagog Raeka har gjort 

en stor indsats i forhold til de 2-

sprogede børn og hjulpet forældrene 

med indmeldelse. Forslag fra MM: 

Gentag hvervekampagne, når vi 

nærmer os den mørke/kolde tid. 

3. Ved evalueringen 1. skoledag på 0. 

årgang var der mange roser til før-

skolen. Forældrene var meget til-

fredse med både indhold og struktur 

og også tilfredse med informations-

møde og velkomst til Søndermarks-

skolen i det hele taget. 

8. Bevægelse i undervisningen  

 Den ”nye” sidste pause har 

gjort, at vi kan lægge bevægelse 

nemmere ind, dér hvor det er re-

levant. 

 Der har været en del aktiviteter 

med ”bevægelse” allerede ved 

skoleårets start. Fx længere cy-

kelture, motionsdag for mel-

lemtrinnet. 

 HT: Vi skal overveje, om dette 

punkt i øvrigt skal fortsætte, 

elevrådet inddrages i beslutnin-

gen. 

9. ”Vandrørene” 

 Intet at  bemærke 
20.45 8. Næste møde   

  Til opfølgning  Se ovenfor under de enkelte punkter.  

20.50 9. Eventuelt    

  Til opfølgning  Det kunne være interessant at høre om, hvor-

dan den kortere skoledag opleves? 

 Lektier fremover? PU vil drøfte dette, og der-

efter vender ledelsen tilbage til skolebestyrel-

sen. 

 Vi skal drøfte udvalgene i bestyrelsen; skal 

der nye medlemmer til? Skal der oprettes an-

dre? 
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Arbejdsgrupper under skolebestyrelsen: 
Trafikgruppe/Ydre rammer, Forældre for Trivsel                 MM, PK, HT 

Ansættelsesudvalg                                                                 HT, PK, RH 

Markedsføring 

Støtteforening 

 

  

Årshjul for skolebestyrelsen 

 

Mødekalender 2019/20: 

 
24. september 

Forældre for Trivsel – planlægning opstartmøde 2. oktober 

Forældredeltagelse forældremøder aug/sept 2019 

Princip skole/hjemsamarbejdet 

 

23. oktober 

Princip Orden & Trivsel 

Lektier 

 

21. november 

Princip for vikardækning 

 

13. januar 

Princip for budget 

 

24. februar 

Valgforberedelse 

Princip for orden og trivsel 

 

25. marts 

Princip for klassedannelse 

 

21. april 

Forberedelse årsberetning 

 

4. maj 

 

9. juni 
 


