
Søndermarkskolen  
Skanderborggade 65 

8940 Randers SV 

 

Dato: 06.12.2022 kl. 18.00 – 20.00  

Afbud: Morten 

Bemærkninger:  

 

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   1 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 orientering vedr. økonomi.  

25 min Ledelse: 

I dag har vi haft besøg af Lise Lotte Lervad Larsen, formand for SKU. Og 

Carsten Fredslund Andersen, skolechef. 

Godt møde, hvor vi var vidt omkring emner, der optager os og dem. 

Budget-møde med fagudvalgsformændene. 

Juleklippedag og julehygge. Konkurrence om flottest pyntet juledør. 

Julekoncert på Værket i næste uge. Traditionelt er det 4. årgang, men 

grundet Corona har 5. og 6. årgang ikke været afsted, så de har også fået 

buddet i år. 

Høj svarprocent på vores APV. 

 

Formand 

Siden sidste møde har jeg deltaget i skolerådsmøde og generalforsamling i 

foreningen Skole og Forældre. Til begge arrangementer fyldte trivsel og 

mental sundhed en hel del. 

Ud over mental sundhed, fik vi på skolerådsmødet et indblik i hvordan vi kan 

og må kommunikere eksternt på skolerne.  

Ligeledes deltog en jurist som redegjorde for rammerne for opkrævning af 

betaling for forplejning på lejrskoler. Den vejledende grænse er lige nu 75 

kr/døgn – men der vil sagtens kunne argumenteres for at dette beløb i nogle 



tilfælde kan være højere. Dette er op til de enkelte skoler. 

 Deltagelse i Generalforsamlingen i Skole og Forældre var en positiv 

oplevelse. Vi deltog 11 fra Randers kommune og havde en god dialog og 

erfaringsudveksling på tværs. Programmet var måske lidt tyndt – men det at 

være sammen med mange andre som er i samme båd, kan virkeligt noget. 

 Medarbejdere. 

En virkelig god halloweenfest er afholdt siden sidst. Det seneste store hit er 

tættere samarbejde mellem klub og SFO, hvor nogle piger fra klubben havde 

ansigtsmaling til selve festen. Det var helt rørende. 

December er i fuld gang og juleri fylder naturligt en del. Vi gør en indsats for, 

at det får lov at fylde tilpas, at vi alle glæder os til jul. Og ikke fylder hverken 

for lidt eller for meget. 

Økonomi 

Gennemgang er skolens økonomi pt. Vi har en sund økonomi. 

 

 

4.  Samarbejdet i bestyrelsen  På baggrund af dialogen på seneste 
møde er vedhæftede 
"samarbejdsgrundlag for bestyrelsen" 
udarbejdet som opfølgning på de input 
der kom.  

Dokumentet vil være udgangspunkt for 
det gode samarbejde de kommende år 
og kan tages frem efter behov.  

Det foreslås at bestyrelsen tager 
dokumentet til efterretning.  

Se vedhæftede bilag 

10 min Bestyrelsen tager dokumentet til efterretning. 



5. Princip for mobiltelefoner mv. Vi skal under dette punkt se på udkast til 

revideret princip vedr. mobiltelefoner og 

andre elektroniske enheder.   

Udkast er lavet på baggrund af drøftelser 

på sidste møde.  

Se vedhæftede bilag.  

25 min  Bestyrelsen og medarbejderrepræsentanterne har hver især set på 

princippet inden mødet.  

 

Udkastet debatteres og rettelser foreslås. 

 

Ledelsen retter princippet til inden næste møde, hvor det er på igen. 

 

6. Forældrehenvendelse vedr. 
afvikling af motionsdag  

Forældrehenvendelsen er vedhæftet som 

bilag.  

Vi skal under dette punkt drøfte 

henvendelse og komme med input til den 

fremadrettet planlægning af dage.  

Se vedhæftede bilag  

15 min Henvendelsen gennemgået. 

 

Mange gode input, som vi tager med tilbage til udvalget og i vores fremtidige 

planlægning af motionsdag. 

7. Præsentation af bestyrelsen og 
samarbejde med 
forældrerådene  

På baggrund af dialog på seneste 
bestyrelsesmøde har Søren lavet et 
forslag/drejebog til en hilsen fra den 
samlede bestyrelse, formidlet af alle 
forældrerepræsentanterne. Forslaget har 
været rundsendt med mulighed for at 
komme med input. Formålet er at få sat 
ansigt på forældrerepræsentanterne og 
give et indblik i hvad der arbejdes med.   
 
Drejebogen/ændringer heraf gennemgås 
hvorefter hilsenen optages i forlængelse 
af bestyrelsesmødet.  

10 min Optages umiddelbart i forlængelse af mødet og Morten som er syg i dag 

samt Regitze som måtte køre tidligere kontaktes med henblik på at aftale 

hvornår deres optagelse laves. 

8. Modtagelse af nye elever og 
forældre  

Forældrerepræsentanterne vurderer at 
der er et potentiale for at styrke 
modtagelse af nye børn og forældre i 
mødet med folkeskolen og klæde 
forældrene bedre på i den første tid, hvor 
man ikke kender "plejer" og årets gang 
på skolen.   
 

25 min Brainstorm: 

 

Det  svære i at læse et skema. Hvad betyder de forskellige fag. Dejligt med 

de forklaringer, der står i bunden,som det gjorde i indeværende år. 

 

De fysiske rammer, at finde rundt, fællesrum, grupperum, den store 

legeplads. Behov for rundvisning eller kort eller skilte eller video 



Området er stort og der ønskes derfor en 
kort indledningsvis dialog om hvad 
bestyrelsen tænker om området og 
derefter tager en dialog om hvordan vi 
mest hensigtsmæssigt arbejder med 
området – med tanke på at førskolen 
starter allerede til marts.   
 
Der skal i drøftelserne være fokus på 
opstarten. 
Hvordan klæder vi forældrene bedst på? 
Hvad er der behov for i henholdsvis før-
skole og 0. klasse. Hvilket erfaringer her I 
hver især. 

 

Når børnene er andre steder end “de plejer” kan det være ekstra svært at 

finde sit barn. 

 

Større skilte hvor de forskellige rum er. Børn kan vise deres forældre rundt? . 

 

Tydeligere forklaret at børn, der går i børnehave sammen ikke nødvendigvis 

kommer i klasse sammen. 

Mere info om hvordan laves klassedannelse. Gentagelser både på møder og 

info på skrift hvor vi forklarer 

 

Opfordringer til at komme og spørge om alt det, man bliver i tvivl om 

 

Hvis man kommer fra en børnehave, hvor man ikke kommer mange fra kan 

det være en fordel at være sammen i starten.  

 

Forældre fra bestyrelsen med til møder. 

9. Forældrehenvendelser  Eventuelle forældrehenvendelser 
behandles under dette punkt.  

5 min Ingen forældrehenvendelser. 

10. Evt. Næste møde 5 min  Princip for mobiltelefoner mv. på dagsordenen til næste møde. 
 
Kor på skolen-undersøgende på om det evt starter op igen. 

  

 

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. 

 

  


