
Søndermarkskolen  
Skanderborggade 65 

8940 Randers SV 

 

Dato: 30. august kl. 17.00 – 19.00  

Fraværende: Pia   

Bemærkninger:   

Mødeleder: Trine 

Referent: Lone    

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

1.  Velkomst og godkendelse af 
dagsorden: 

 5 min. Intro til dagsordenen 

 

2.  Konstituering  Vi skal under dette punkt have konstitueret 

bestyrelsen.  

 

30 min Bestyrelsen består af følgende forældrevalgte: 

Kristina Marie Salling Nielsen 

Mads Stadsgaard 

Mette Møller Thomsen 

Morten Hoffmann Klokker 

Regitze Rytter Jensen 

Stoil Ivanov Zaylov 

Søren Kusk Godiksen. 

 

Præsentationsrunde. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig: 

Formand: Søren Kusk Godiksen 

Næstformand: Morten Hoffmann Klokker. 

 

Valg til skolerådet skal på dagsordenen til næste gang. Trine sender 

materiale til de forældrevalgte. 

3.  Valg af mødeleder   3 min Dagens mødeleder: Trine 

Dialog om hvorvidt det fremover skal gå på skift eller det skal være en fast. 

4. Forretningsorden  Vi skal under dette punkt gennemgå 

bestyrelsens forretningsorden   

20 min  Gennemgang af forretningsorden. 

 

De forældrevalgte ønsker at fastholde fast dag – gerne tirsdage. Det aftales 

tirsdagsmøder kl. 18-20. 



Herunder møderække og tidspunkt for 

afholdelse af møder.  

Forslag til datoer blev sendt ud før sommerferien. De justeres og sendes på 

ny. 2 af møderne flyttes. 

 

Møderne afholdes:  

 27.9.22, 1.11.22, 6.12.22, 24.1.23, 28.2.23, 28.3.23, 25.4.23 

og 30.5.23 . Alle gange kl 18-20 

 

Lone sender en besked til de forældrevalgte vedr mailadresser, så alle kan 

få datoer sendt direkte til egen kalender. 

 

Evt afbud til møde meddeles formand eller skoleleder hurtigst muligt. 

5. Skolebestyrelsens arbejde – 
en introduktion  

Under dette punkt vil I få et kort oplæg til 

skolebestyrelsens arbejde.  

Vi vil desuden kaste et blik på årshjulet med 

punkter til drøftelse i bestyrelsen i løbet af 

skoleåret samt skolens værdigrundlag  

20 min  Introduktion til bestyrelsens arbejde: 

Fastsætter principper for skolens virksomhed 

Føre tilsyn med skolens virksomhed-viden om hvordan principperne virker på 

skolen-dog ikke personale og elevsager 

Godkende skolens budget 

Udtalelser til kommunalbestyrelsen.  

 

 

Slides vedr tilblivelse af skolens værdigrundlag 

 

6.  Nyt fra:  
Ledelsen 

Medarbejdere  

Andre  

Kort gensidig orientering  
15 min Gode ansættelsessamtaler i går, hvor vi fik ansat en pædagog til 

mellemrumstilbuddet og en lærer i et barselsvikar 

 

Vi er kommet godt i gang efter sommerferien. 

De forældrevalgte kan af gode grunde ikke i år deltage på de første 

forældremøder, som der er tradition for. 

 

Henvendelse vedr trafikken på Bøsbrovej. Forældrevalgt fremlægger ønske 

om lysregulering for at gøre skolevejen mere sikker. 

Skolens bestyrelse har tidligere udarbejdet en trafikpolitik. Den skal 

genbesøges.   

 

7. Tak for i aften og 
rundvisning  

 20 min  



8.  Evt.  5 min  Punkter til kommende møder 

Kostpolitik-kantinens udbud af mad. Kantineleder deltager gerne i 

bestyrelsesmøde. 

Mobilpolitik-smartwatches. 

Hvordan arbejder man med at tage hånd om nye forældre og børn. Hvordan 

laver vi kobling mellem f.eks. principper der besluttes i bestyrelsen og 

klasseforældrerådenes arbejde. 

Hvordan sikrer vi, at det vi laver i skole og SFO/klub ikke bliver indforstået 

men forklaret tydeligt for nye forældre. 

Kommunikationsstrategi- eksempelvis brugen af AULA. 

På næste møde: starter vi med rundvisning. 

 

 

  

 

 

  


