
REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Mødested: «Søndermarkskolen» 

Mødedato: 07-09-2021  

Afbud: «Charlotte og Pia. Henriette kommer lidt senere» 

«  
1. Nyt fra skolebestyrelsesformanden. Velkommen til ny suppleant                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Velkommen til Mads og præsentation af bestyrelsen. 
Mikael Rønne tager til møde i skolerådet i morgen. Michael orienterer 
fra mødet næste gang. 
 

2. Nyt fra skolelederen                                                                                                       
Stillingsopslag og ansættelser. 

Vi har ansat en matematiklærer med vejlederkompetencer, som starter d. 1. 

oktober. 

Vi har ansat barselsvikar, som er startet. 

Pædagog til skærmet tilbud og SFO er i genopslag, og der er samtaler d. 27/9. 

Vi vil meget gerne have bestyrelsesmedlemmer med til samtalerne. 

Orientering vedr .håndtering af corona tilfælde. 

Orientering om at vi pt har en personalesag på skolen. 

Vi har en del fravær pga. feber, halsbetændelse, ondt i maven både blandt 

børn og voksne. 

3. Høring på det kommunale budget ..materiale på den kommunale                     
Hjemmeside 

Ingen prisfremskrivning og fortsættelse af den årlige halve procent er de 

besparelser, der er på almen skoleområdet i det foreslåede fremtidige 

budget. Samtidig er vi spændte på hvad  

indførsel af minimumsnormeringer i daginstitutionerne kommer til at betyde 

for 

førskolegruppen til marts, da den er udsat for besparelser fra tidligere 

budget. 

Link til budget materiale: 

https://broen.randers.dk/nyheder/alle-nyheder/2021/09/budget-2022-

2025/ 

Skolebestyrelsen har ingen kommentarer til budgettet. 

4. PR i Sydbyen/sociale medier                                                                                         
Orientering om det PR arbejde, der er i gang i samarbejdet i Sydbyen. 

Dialog om hvad vi kan gøre yderligere, og hvad bestyrelsen kan være med til 

at arbejde videre med. 

https://broen.randers.dk/nyheder/alle-nyheder/2021/09/budget-2022-2025/
https://broen.randers.dk/nyheder/alle-nyheder/2021/09/budget-2022-2025/


 
 
 
 
 

5. Kantine på Søndermarkskolen – drøftelse                                                                 
Kantinedamen har sagt op. 

Bestyrelsen vil gerne udfordre, hvad en nyansat kan udvikle tilbuddet til. 

Bestyrelsen opfordrer til, at det fremadrettet bruges at reklamere bedre for 

kantinen. 

Ledelsen undersøger, hvad kan vi ift madordning i perioden indtil ny 

kantineleder er ansat. 

Forældrene opfordrer til at undersøge, om der findes mere flexible 

indbetalingsmuligheder. Forældreønske om fast træk af beløb på ens konto 

til bestilt mad, så man som forældre ikke glemmer det-er det en mulighed? 

 

6. Evaluering af principper                                                                                                  
Orientering om bestyrelsens fortløbende arbejde med principper. 

Vi brugte princippet for brug af forældrevalgte midler som eksempel på, hvad 

der skal arbejdes med i et princip. 

7. Punkter til kommende møder                                                                                                                                                      
Orientering fra møde i skolerådet. 
Princip for brug af forældrebetalte midler. Tag et lignende eksempel med fra 
en anden skole. 
Evaluering af projekt 3.D-mini-nest-klasse. 
Udvidede frihedsgrader i forhold til understøttende undervisning. Kortere 
skoledag. 
 
 

» 

 

 


