
Søndermarkskolen  
Skanderborggade 65 
8940 Randers SV 
 

Dato: 24. maj 2022 kl. 18.30 – 20.30  

 

Fraværende: Cecilie, Mikael, Mikael, Henriette, Katrine  

Bemærkninger:  Desværre er der flere forældrevalgte, der ikke har meldt afbud på           
forhånd 

Mødeleder: Charlotte  

Referent: Lone   

 Emne og ansvarlig  Hvad skal vi udrette?  Tid  Konklusioner/bemærkninger 

1.  Godkendelse af dagsorden:  2 min. Vi er ikke beslutningsdygtige, da der ikke er nok forældrerepræsentanter til 

stede. 

2.  Valg af mødeleder   3 min Charlotte 

3.  Nyt fra:  
Formand/Næstformad 

Ledelsen 

Medarbejdere  

Elevråd 

Andre  

 
Vi tager en runde med nyt fra alle 
relevante deltagere.   

 

Runden har en orienterende karakter. 

30 min Der er kommet materiale vedr. høringssvar ang. de socioøkonomiske 

faktorer i den nye tildelingsmodel. Det er kommet efter indkaldelsen til dette 

møde.  

Det tages med til det virtuelle møde, Morten indkalder til under pkt. 5 

 

Forældrerepræsentanterne i skolerådet er særdeles opmærksomme på at 

der nu bedes om høringssvar vedr. pkt. i den nye tildelingsmodel, inden det 

har været muligt at arbejde med den fulde tildelingsmodel. 

Formandens/bestyrelsens beretning. Hvis nogle forældrevalgte har emner til 

beretningen sendes de til Morten. 

 

Skolefesten torsdag næste uge og temaugen op til ser vi frem til. Det er 

grundet valget ændret lidt og vi håber på godt vejr til det udendørs 

arrangement, det er blevet til. 

 

Skoleårets planlægning er godt i gang 

 

Vi har indtil nu indskrevet 2 ukrainske elever. I Randers har vi indtil nu 

modtaget ca. 110 ukrainske elever. Ca. halvdelen af det forventede antal er 

derfor ankommet nu. 



 

Orientering om klassedannelsesproces kommende 0. klasse. 

Orientering om klassedannelse til kommende 7. klasse på Tirsdalens Skole. 

 

2 stillingsopslag ude. Fast stilling til dansk og læsevejledning og 

barselsvikariat til matematik og natur og teknologi. Begge i indskolingen.  

Mads deltager i samtaler til den faste stilling. 

 

Orientering om fratrædelsesaftale med Michael Maaløv. 

 

Fælles om folkeskolen er titlen på projekt som det politiske niveau har 

inviteret de faglige organisationer ind til. Målet er at finde frem til om det 

politiske niveau kan støtte bedre op om folkeskolen ved at få større indsigt . 

 

 

4. Økonomi  Gennemgang af budget og status 
pt.  
 
Desuden orientering omkring 
COVID-kompensation – se evt. 
vedhæftede bilag.  
 

25 min Ser fornuftigt ud. 

Kort orientering.   

 

Orientering om, at på børn og skoleområdet skal finansieringen af forskellen 

mellem udgifter og kompensation vedr. COVID ske ved at mindske beløbet 

pr elev med 300 kr. om året de næste to år.  

5. Høringssaver – Praktisk 
medhjælp  

Vi skal under dette punkt drøfte, om 
bestyrelsen ønsker at indgive 
høringssaver vedr. pulje til praktisk 
medhjælp.  
 
Se vedhæftede bilag 

20 min Morten indkalder til et virtuelt møde, så en beslutningsdygtig bestyrelse kan 

give deres besyv til høringssvaret. Se tillige pkt 1. 

  

 

6. Principper Hvilke principper har vi og hvilke principper 
står til et snarligt genbesøg?  
 
Bilag udleveres til mødet  
 

25 min  Udlevering af tilrettet liste over principper-opdateret med rette datoer for 

seneste tilrettede dato. Sendes til bestyrelsen efterfølgende. 

Følgende principper ønskes med på næste bestyrelsesmøde: Økonomiske 

retningslinjer for afvikling af lejr og hytteture-og retningslinier for kørsel i 

private biler. Der er mulig uoverensstemmelse. 

Vi undersøger nærmere inden næste møde, hvor de tages op igen 

 

Derudover ønskes princip for brug af mobiltelefon debatteret igen. Med 

henblik på udfordringer med øget aktivitet med mobilure. Det tages op og 

debatteres med den nye bestyrelse, når den tiltræder til august. 



 

Princip for sundhed for Søndermarkskolen tages op igen med ny bestyrelse. 

Gerne sammen med personalet i kantinen. 

Hvad er sundhed? Er det det, der sælges i kantinen? Det der sendes med i 

madpakkerne? Det der deles ud til fødselsdage? Eller det hele? 

 

7. Forretningsorden  Vi skal under dette punkt have godkendt 

forretningsordenen jf. justeringer fra sidste 

møde.  

Bilag vedhæftet  

10 min  Udsættes til næste møde. 

8.  Evt.  5 min  Morten sender mulige mødetidspunkter 

  

Kommende punkter:  

 Afslutning – sidste bestyrelsesmøde  

 

Venlig hilsen  

 

Morten og Trine   


