
Søndermarkskolen  
Skanderborggade 65 

8940 Randers SV 

 

Dato: 27.09.2022 kl. 18.00 – 20.00  

Afbud: Morten, Mette, Charlotte, Lone, Anders, Stoil (18.30) 

Bemærkninger: Vi vil være i samme lokale som sidst. Der vil være lidt let at spise   

Mødeleder: Søren  
Referent: Trine  

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

1.  Rundvisning  Vi går en tur rundt på skolen, så I kan se 

skolens fysiske rammer.  

25 min. Rundvisning placeres i forlængelse af næste møde - fra kl. 20.00 - 20.30. 

Rundvisningen er et tilbud for dem, der gerne vil.  

2. Godkendelse af dagsorden  2 min Godkendt  

3. Valg af mødeleder   2 min  Søren  

4.  Nyt fra:  
Formand og næstformand 

Ledelsen  

Medarbejdere  

Andre  

Vi tager en runde med nyt fra alle 
relevante deltagere. Runden har 
orienterende karakter  

Herunder nyt fra skolerådsmøde, 
præsentation af bestyrelsen samt 
deltagelse i ansættelsessamtaler  

20 min  Formand og næstformand:  

Søren deltager på skolerådsmøderne. Til det sidste møde, handlede det 

primært om budgettet.  

Ideudveksling:  

- Samarbejde med kontaktforældre  

- Deltagelse af børn på forældremøder  

- Forældrebetaling til lejrtur/overnatning 85 kr. 

 

Vi har fået invitation til Skole og Forældres landsmøde - Har vi nogen fra 

bestyrelsen, der gerne vil deltage - vi har to pladser  

 

Kommunen arbejder på at udbyde kompetenceudvikling for skolebestyrelser  

 

Ledelse:  

Vi skal på skolen i gang med en drøftelse af, hvordan vi kan bidrage til at 

begrænse energiforbruget. Drøftelserne skal ske i samarbejde med 

ejendomsservice.  



 

6. årgang har været på rundvisning på Tirsdalens Skole. Tirsdag - torsdag i 

uge 41 skal både 5. og 6. klasse have undervisning på Tirsdalens Skole.  

 

Vi har haft åbent hus for kommende 0. årgang. En rigtig god eftermiddag.  

 

3. årgang har været på en vellykket overnatning i Grenå.  

 

Ved fastansættelser vil vi meget gerne, at der deltager en repræsentant fra 

bestyrelsen. Trine orientere herom, når det bliver aktuelt.  

Medarbejder: 

Den seneste tid har det været fokus på opstart og afvikling af forældremøder. 

Der har været stor opbakning.  

 

Der har været både fagdag og venskabsklassesdag i den forgangne periode.  

5. Samarbejdet i bestyrelsen  Vi skal under dette punkt drøfte og aftale 

hvordan vi sammen får nogle gode, 

trygge og konstruktive møder.  

Hvad er vigtigt for at få en god 

mødekultur og hvad skal kendetegne 

vores samarbejde? 

Hvilke aftaler skal vi konkret lave? 

15 min  Dette punkt udsættes til næste bestyrelsesmøde pga. flere afbud.  

6. Lukkeuger i SFO  Vi skal under dette punkt drøfte om 

bestyrelsen ønsker at udarbejde i 

høringssvar vedr. flytning af lukkeruger i 

SFO 

Se vedhæftede bilag.  

Ønsker bestyrelsen at udarbejde 

høringssvar, skal vi ligeledes komme 

med input og pointer hertil.  

20 min Fordele og ulemper ved situationen blev drøftet.  

Der er flere forskellige perspektiver, der kan lægges ned over dette. Der er 

både den kortsigtede løsning og en appel til at finde en langsigtet løsning, så 

både familier og skole har noget de kan planlægge ud fra.  

 

Bestyrelsen udarbejder eget høringssvar ift. pointen omkring sammenhæng 

mellem dagtilbud og skole  



7.  Tilsynsopgaven  
Under dette punkt vil I blive præsenteret 
for en oversigt over, hvilke principper 
skolen har samt et forslag til et årshjul 
for, hvornår vi i bestyrelsen skal 
genbesøge dem.  

Desuden skal vi drøfte hvad der i øvrigt 
ligger i tilsynsopgaven, hvordan I som 
bestyrelse kan arbejde med den mv. 

15 min Bestyrelsen fører blandt andet tilsyn med skolens virksomhed gennem 

arbejdet med skolens principper.  

 

Gennemgang af årshjul og oversigt over principper.  

Årshjul og oversigt over principper vil være retningsgivende for 

prioriteringerne ved udarbejdelse af dagsorden.  

  

8. Børne- og Ungepolitik samt 
uddannelsespolitik   

I forbindelse med tiltrædelsen af et nyt 
byråd 1. januar 2022 skal de to politikker 
på børn- og skoleområdet udvikles på ny 
eller justeres.  
 
Forvaltningen har i den forbindelse bedt 
om vores input og kvalificering. Se bilag 
  
Vi skal under dette punkt drøfte hvad vi 
finder vigtigt i et godt børneliv.  
 
Forvaltningen samler input fra 
bestyrelser, MED-udvalg, råd og andre 
interessenter på børn- og skoleområdet, 
som skal danne baggrund for udviklingen 
af politikkerne.  

15 min Fælles drøftelse og input 

 

Trine udfylder det endelige skema, som sendes til bestyrelsen som 

orientering    

 

 

 

9.  Evt.  5 min  Forældrehenvendelse behandlet   

 

  

Kommende punkter:  

● Trafikpolitik 

● Kostpolitik – genbesøg af principper og dialog om hvordan disse omsættes i praksis. 

● Princip vedr. mobiltelefoner og smartwatch – et behov og ønske fra medarbejdere og ledelse 

● SFO og VBU – hvordan hænger det sammen, og hvad er historien og baggrunden for denne konstellation. 

● Bestyrelsens samarbejde med forældrerådene – hvordan kan vi spille forældrerådene gode, og hvad kan vi bruge dem til? 

● Modtagelse af nye forældre i skolen – hvordan kan vi styrke on-bording af nye forældre på skole og i SFO'en? 

● Kommunikationsstrategi – formidling af de gode historier og hvem/Søndermarkskolen er. 

 

Venlig hilsen  

 



Søren og Trine  

  


