
Referat af skolebestyrelsesmøde 25/9-18. 
 

Afbud fra Henriette og Brian 
 

1. Nyt fra skolebestyrelsesformanden 
2 repræsentanter til landsmøde i skole og forældre. Det foregår på hotel Nyborg Strand 
den 23 og 24 november. 
Morten sender endeligt tidspunkt til alle forældrevalgte og får tilbagemeldinger på hvem 
der vil deltage. 
Brian har svært ved at komme tirsdage, Morten forsøger ved alle forældrevalgte om mødet 
kan flyttes til anden dag i ugen. Desværre kan det ikke lykkes. Morten og Helle snakker 
med Brian om det. 
Orientering om deltagelse i dialogmøde. 
 

2. Nyt fra skolelederen 
Orientering om budgetforhandlingerne. 
Budgetforslag kommer i høring i MED systemet og skolebestyrelserne. 
Morten og Helle indkalder primært de forældrevalgte til et ekstra møde hvor høringssvar til 
budget udformes. 
Orientering om samarbejdsprojekt med PPR 

3. Forretningsorden gennemgås  
Rettelser laves. Medtages på næste møde til godkendelse 
 

4. Kommunal brugerundersøgelse (max. 5 lokale spørgsmål udarbejdes)  
Spg vedr. toiletforhold, rengøringsstandard, overgang fra daginst. til skole (kun til 
de der har børn på 0. evt. 1. årgang) kendskab til bestyrelsens arbejde  

• max. 5 lokale spørgsmål 
• hvordan hæver vi svar procenten? 

Hvis skolen ligger i top 3 i svarprocenten giver skolen en belønning til alle elever. 
• hvordan følger vi op på undersøgelsen? 

 
5. Årshjul revideres  

Obs på datoer for SB i dec, apr evt. maj møde sender ledelsen til SB 
NYE DATOER aprilmødet flyttes til 23. april. 
Der tilføjes møder den 8. januar og den 14. maj. 
Årshjulet revideret på mødet. 
 

6. Princip. Evaluering :  
Etablering af nye klasser på Søndermarkskolen evalueres udsættes. 
 

             Håndtering af forældreklager . Skal vi have et princip for forældrehenvendelser i SB . 
      De forældrevalgte har ikke ret eller kompetence til at gå ind i elevsager. Der skal         
henvendelsen rettes til ledelsen på skolen. 



De forældrevalgte kan gå ind i dialog om overholdelse af principper og retningslinjer 
Bestyrelsen vil lave et princip vedr. forældrehenvendelser. 

 
 

7. Evt. og ønsker om punkter til kommende møde  
 
Louise har fået henvendelse vedr. toiletforhold. Deraf spørgsmålet til 
brugerundersøgelsen. 
 
Louise har fået en henvendelse vedr. elevers problemer med at bære skrald ud til for høj 
container. Det løses når der etableres nedgravede molokkere til affald 
 
Mads har fået henvendelser vedr. retningslinjer for klassekasser. De fremgår af 
hjemmesiden. 
 
Varslet evakueringsøvelse afholdes den 4/10. Senere afholdes ikke varslet øvelse. 
 
Til næste møde 
 
Nyt fra skolebestyrelsesformanden 
( Kort drøftelse af nye input fra Undervisningsministeren), 

Godkendelse af forretningsorden 
 
Etablering af nye klasser på Søndermarkskolen evalueres 
 
Udarbejdelse af princip for forældrehenvendelser 
 
 
 


