
Søndermarkskolen  
Skanderborggade 65 

8940 Randers SV 

 

Dato: 01.11.2022 kl. 18.00 – 20.00  

Afbud:  

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

Der vil være rundvisning på skolen fra kl. 20.00 – 20.30  

Mødeleder: Søren  
Referent: Lone 

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

1.  Godkendelse af dagsorden  2 min Godkendt 

2. Valg af mødeleder   2 min  Søren 

3. Nyt fra:  
Formand og næstformand 

Ledelsen  

Medarbejdere  

Andre 

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

Herunder nyt vedr. elevtal og 

budgetforhandling. 

20 min Indskrevne elever til kommende 0. klasser. Fra august 2023 er der et loft på 

26 elever pr. klasse. PT har vi 82 indmeldte elever, hvilket giver 4 klasser. 

 

Der er indgået budgetforlig 

 

Elevtallet stiger i prognoserne. Vi følger udviklingen og tiltagene. 

 

Vi har ansat barselsvikar til 5. årgang. Hun starter om 14. dage og får lidt tid 

sammen med nuværende lærer, inden denne går på barsel.  

 

Meddelelsesbogen er et nyt tiltag, der skal erstatte elevplanen 

Der vil være fælles kommunale bestemmelser, der ikke er til drøftelse og 

tillige lokale bestemmelser som er til drøftelse. Mere om meddelelsesbogen 

på senere møde 

 

Søren: 5 forældrevalgte har deltaget i kurser for forældrevalgte. 

På torsdag: informationsmøde på Tirsdalens Skole for nye 7. klasser. 

Bestyrelsen på TIRS har indbudt bestyrelserne på KRI og SØN. 

Søren deltager. 

 



9. nov.: skoleråds møde. 

 

11. og 12. nov.: generalforsamling i skole og forældre. Søren deltager. 

Halloween i SFO og klub i denne uge. 

 

En til alle-teater ved Randers Egnsteater er i gang i øjeblikket. Altid en stor 

succes 

 

2. årgang har været til guitarkoncert. Det var virkelig godt 

 

4.  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? 

30 min Vi bruger 5 min på hver for sig at skrive stikord til, hvad er vigtigt for at få en 

god mødekultur. 

 

Derefter dialog om det vi har skrevet og betydningen af dette ind i 

samarbejdet 

5. Princip for mobiltelefoner  Vi skal under dette punkt genbesøge 

skolens princip for brug af mobiltelefoner  

Se vedhæftede bilag.  

Vi skal have en fælles drøftelse af 

hvordan princippet bruges i praksis samt 

eventuelle justeringer.  

Desuden ønskes brugen af smartwatch 

drøftet i denne sammenhæng. 

25 min  Dialog om mobil i skole og fritid. 

Skolens ansattes oplevelse er, at der overordnet set er en god kultur omkring 

brugen af mobiltelefoner 

 

Vi har brug for at smartwatches inkluderes i mobilpolitikken. 

 

Ledelsen laver udkast til præcisering af princippet - Pia og Anders, Mads, 

Morten og Stoil får det tilsendt og skriver til, hvis de har tilføjelser/rettelser.  

 

Princippet skal med på næste bestyrelsesmøde 



6. Præsentation af bestyrelsen og 
samarbejde med forældrerådene  

Vi skal under dette punkt drøfte og 

beslutte, hvordan bestyrelsen ønsker at 

præsentere sig selv samt hvordan 

samarbejdet med forældrerådene kan 

bruges aktivt ind i bestyrelsesarbejdet.  

30 min Forslag om at samle forældrerådene og f.eks klæde hinanden på til arbejdet i 

forældrerådene. Og hvad kan vi bruge forældremøderne til. 

 

Forslag om at hjælpe forældrerådene på 0. årgang godt i gang. At 

koncentrere bestyrelses kræfter om det-mere end på alle årgange. 

 

Vi kan på AULA lave en gruppe for alle forældreråd, så bestyrelsen kan 

kommunikere med dem den vej. 

 

Hvordan skal bestyrelsen præsentere sig for resten af forældrene. 

 

Kontaktpersoner fra bestyrelsen til de enkelte årgange. 

 

Bestyrelsen beslutter at lave videohilsen. 

 

7. Forældrehenvendelser  Eventuelle forældrehenvendelser 
behandles under dette punkt.  

5 min  

8.  Evt. Næste møde 5 min  Bestyrelsen laver videohilsen-julehilsen til resten af skolen. 

Fordeling af kontaktpersoner på årgange 

 

Mobilpolitik 

 

Indspark til motionsdag-forældrehenvendelse. 

  

Kommende punkter:  

● Trafikpolitik 

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

● 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. 

 

  


