
Søndermarkskolen
Skanderborggade 65
8940 Randers SV

Dato: 24. januar 2023 kl. 18.00 – 20.00
Afbud: Lone , Mette
Bemærkninger:

Mødeleder:  Søren
Referent: Anders

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

1. Godkendelse af dagsorden 2 min Vi udskyder Niels oplæg til sidst på mødet og besøger samtidig PAR

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 Formand:
Tak til de modige forældre der lavede film til Aula. Det var en succes.

Ledelsen:
Vi har slået en ny lærer-stilling op til et barselsvikariat frem til sommerferien.
Førskolen starter snart. Overleveringer af børn er i gang.

Ledelsen sender skrivelse ud omkring de kommende klassekvotienter.

Vi har snart skolefest!

Vi har fået resultaterne fra vores APV.
MED-dvalget mødes på fredag og drøfter besvarelserne. Både ift. trivsel og
det fysiske arbejdsmiljø.

Vi er i fuld gang med at afslutte regnskabsåret fra 2022 og ser ind i budgettet
til 2023.

Vi er igang med renovering af vores personalerum. Der skal renoveres
vægge og lofter.

Som skole vokser vi til 4- og 5-sporet i løbet af de kommende år. Vi har holdt



første møde med arkitekter og forvaltning ift. tilbygning til skolen.

Vi har været ude og gå 6 km til fordel for Danmarksindsamlingen. Det var en
positiv oplevelse og en god dag.

4. Skolefest og
Danmarksindsamling

Skolefesten er lige om hjørnet.

Vi skal i den forbindelse drøfte om
bestyrelsen ønsker, at have en opgave /
rolle i forbindelse med skolefesten.
Er det et forrum, hvor bestyrelsen kan
komme i dialog med forældrene? Giver
det mening sådan en aften? I så fald –
hvordan.

I forlængelse heraf skal vi ligeledes
drøfte, om bestyrelsen ønsker at gøre
noget i forbindelse med Danmarks
Indsamlingen.

Kan / skal det tænkes sammen med
skolefesten?

15 min Vi drøftede hvorvidt skolebestyrelsens forældrevalgte skal være en del af
skolefesten på den ene eller anden måde for at være synlige for alle skolens
forældrene.

I år vil forældrerepræsentanterne prioritere at være nysgerrige og
opsøgende.

Bestyrelsen gør ikke yderligere ift. Danmarksindsamlingen.

5. Princip for mobiltelefoner mv. På baggrund af drøftelser på sidste
bestyrelsesmøde, er der foretaget
justeringer i princippet.

Vi skal under dette punkt godkende disse
justeringer samt vedtage princippet.

Se vedhæftede bilag.

15 min Det revideret princip er godkendt med en enkelt lille ændring i de sidste to
afsnit.

6. Høringssvar vedr. forkortet
skoledag

Skole- og uddannelsesudvalget
behandlede den 12. december 2022 et
forslag fremsat af Socialdemokratiet om
at frisætte skolelederne, så de selv kan
bestemme, hvordan forkortet skoledag i
indskolingen skal udmøntes.

20 min Vi ønsker som bestyrelse at sende et høringssvar.
Vi bakker op om forslaget om at frisætte skolerne ift. forkortet skoledag.



Forslaget er vedhæftet som bilag.

I marts 2019 besluttede det daværende
skole- og uddannelsesudvalg, at
undervisningstiden fra skoleåret
2019/2022 skulle afkortes torsdag og
fredag med 67 minutter. Det blev også
vedtaget, at skolerne ikke har frihed til
selv at planlægge efter lokale ønsker.

Skole- og uddannelsesudvalget er
positivt indstillet over for forslaget om at
frisætte skolerne, så de lokalt kan
udmønte forkortet skoledag og sender
det hermed i høring hos
skolebestyrelserne og MED.
Høringsfristen er fredag d. 10. februar
2023.

Vi skal under dette punkt skal vi drøfte og
beslutte om bestyrelsen ønsker at
indgive høringssvar.

7. Oplæg vedr. skolens
mellemformer

Under dette punkt vil Niels vores
afdelingsleder og fortæller om skolens
mellemformer og arbejde med
inklusionsopgaven.

Oplægget er tænkt som orientering og
inspiration til senere drøftelser.

25 min Niels orienterer.
Fælles drøftelse og rundvisning

9. Forældrehenvendelser Eventuelle forældrehenvendelser
behandles under dette punkt.

5 min Der har været henvendelser til Lone og Trine i forbindelse med artiklen i
Randers Onsdag vedr. antal elever i klassen.

Henvendelse med ønske om information på AULA ved væsentlige
begivenheder og situationer på skolen.

10. Evt. Næste møde
Besøg fra kantinen og arbejde med
skolens kostpolitik.

5 min Kan vi sortere i opslagene på Aula med en form for interessegrupper som
forældre? - F.eks i forhold til beskeder fra kantinen.



Der findes lige nu to grupper for forældre i Aula; Den valgfrie gruppe “Det
sker” med forskellige opslag der ikke er relevante for alle, og den
obligatoriske gruppe med sin klasse.

Hvad har forældre behov for at se? - hvad har vi som skole brug for at I som
forældre ved.

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.


