
REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Mødested: «Søndermarkskolen» 

Mødedato: 04-05-2021   Næste mødedato:   «08-06-2021» 

Deltagere: «Morten, Michael, Charlotte, Michael, Helle, Pia og Anders» 

Afbud: « Anne, Henriette og Mads » 

«  
1. Nyt fra skolebestyrelsesformanden                                                                             

Orientering vedr. forældrehenvendelser. 
Bestyrelsen som emne på dagsorden lige efter sommerferien med henblik på 
fremtiden, når der er valg og en del der udtræder. 
Orientering om skolebestyrelsesformandens direkte henvendelse til 
politikerne om den manglende gennemsigtighed og sene udmelding i relation 
til den nye tildelingsmodel. 
Orientering og dialog om den nye tildelingsmodel. 
 
 

2. Nyt fra skolelederen        
Vi har ansat en bh kl. leder i den frivillige forflyttelsesrunde. 

Vi skal bruge en bh kl. leder mere, da en af dem vi har, pt har fået nyt job. 

Orientering vedr. mellemrumstilbud der vokser. 

Godt i gang med fagfordeling - vi har dem vi skal bruge. Det ser pt ud til vi har 

timer i overskud ved nogle medarbejdere, som kan bruges til at læse ekstra 

coteaching timer. Det gør vi om muligt. 

Orientering vedr. to elevsager. 

Pt. er corona ikke inde på skolen. Vi har familier, der er smittet og jævnligt 

børn i isolation. 

Orientering om sydbyen danser. 

 

3. Evaluering af genåbning                                                                                                     
Dialog om den seneste genåbning. 

 

Orientering vedr. den nye genåbning der skal effektueres.  Vi starter på 

mandag med alle elever på skolen. 

Vi ved endnu ikke hvilke restriktioner, der bliver gældende og dermed heller 

ikke om vi skal tilbage til helt almindeligt skema, eller vi skal have forlænget 

det skema, vi kører nu. Det kommer an på restriktionerne, og om det er 

almen undervisning eller nødundervisning. 

 



Dialog om faglighed, trivsel og nogle af de gode ting, der faktisk også er fulgt 

med.  

4. Økonomi-tildeling           
Orientering vedr. de forskellige poster. Det vi er sikre på, og det vi er usikre 
på under de forskellige poster.  

 
 

5. Princip / evaluering fagfordeling                                                                         
Udsættes da vi ikke er beslutningsdygtige. 

6. Forældrebetaling bortkomne bøger                                                                                
Debat der skal bruges til at kvalificere ledelsens beslutning om, hvorvidt det 
er i orden at sende en regning for bortkomne bøger. Signalværdien synes 
vigtig - erfaringer andre steder fra viser, at langt flere bøger dukker op ved 
regninger. 
 
 

7. Punkter til næste møde.                                                                                                                                                                                                  
Princip / evaluering fagfordeling     
Fysisk møde med dejlig mad. Flyttes til 8. juni i stedet for 1. juni, hvor CW og 
LP er på skemalægning. 
Parallelklasse og skolegårde skal vises frem. 

» 

 


