
  

 
 

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
Dato: Onsdag, 23.8.2017 
Tidspunkt: 17:00-19:30 
Mødeleder: Mads Rosenkrans 
 

Deltagere (D), afbud (A), fraværende (F), gæst (G): 
Mads Rosenkrans – Formand (D) 
Kristina Therese Stig Duehart-Bertram – Næstformand (D) 
Kim Jørgensen – Forældrerepræsentant (D) 
Michelle Nørbo Frederiksen – Forældrerepræsentant (D) 
Trine Bernhard Flæng – Forældrerepræsentant (A) 
Berit Østerberg – Forældrerepræsentant (F) 
Mikael Hoffmann – Forældrerepræsentant (D) 

Ole Worre – Medarbejderrepræsentant (D) 
Anders Raundrup Jensen – Medarbejderrepræsentant (D) 

?? – Elevrepræsentant (F) 
?? – Elevrepræsentant (F) 

Lars Pilmark – Skoleleder (D) 
Lene Benedikte Gjøl – Pædagogisk souschef (A) 
Peter Lollesgaard – SFO leder (A) 
Frank Løth – Klub leder (D) 
Thomas Dermund – Pædagogisk afdelingsleder (D) 
Hanne Maimann – Administrativ souschef (A) 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der særlige ansvar-
lige, gæster og er det til orientering (O), drøftelse 
(D) eller beslutning (B) 

Tid 
Estime-
ret tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, kon-
klusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig 
og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og hvor-
dan? 

1. Velkomst og præsentations-
runde (O) 
 

5 min Ej nødvendigt  

2. Valg af dirigent og referent (B) 
 

5 min Mads Rosenkrans er valgt som diri-
gent. 
Kim Jørgensen er valgt som referent. 

 

3. Gennemgang og godkendelse af 
dagsorden (B) 
 

5 min Godkendt.  

4. Gennemgang og godkendelse af 
referater (B) 
Bilag: referat juni  

10 min Udsendt af Kim til alle. 
Referat godkendt og kan lægges ud i arkiv 

5. Fastlæggelse af fremtidige sko-
lebestyrelsesmøder 
(Ekstra punkt som blev sat på 
dagsordenen) 

10 min Følgende datoer blev fastlagt: 

 Tirsdag den 19-09-2017 kl. 17.00 – 19.30: 
Skolebestyrelsesmøde 

 Onsdag den 25-10-2017 kl. 17.00 – 19.30: 
Skolebestyrelsesmøde 

 Torsdag den 23-11-2017 kl. 17.00 – 19.30: 
Skolebestyrelsesmøde 

 Mandag den 18-12-2017 kl. 17.00 – 19.30: 
Skolebestyrelsesmøde 

 Onsdag den 04-10-2017 kl. 17.00 – 19.00:  
Fællesmøde for skolebestyrelser og Undervis-
ningsudvalget 

Skolebestyrelsesmøder i 2018 skal fastlægges hurtigst 
muligt. 
Samtidigt skal Årsmøde for skolens forældre også fast-
lægges hurtigt. 

6. Økonomi (regnskab/budget 
2017) v/Hanne el. Lars (O/D) 
Bilag: Regnskab 

5 min Bemærkninger til regnskab 2017 – pr. 22. august 
2017 
Skolen har modtaget midler til personlig assistance 



  

 
 

med ca. 85.000 kr. i august måned – svarende til stig-
ningen i budgettet. Bufferpuljen er fordelt til lønmidler. 
Løn til fagpersonale (lærere, børnehaveklasseledere 
og pædagoger) ligger lidt lavere end forventet denne 
måned. Der mangler at blive udmøntet udvidet under-
visningstillæg til de lærere, der er berettiget til det. 
Dette vil blive reguleret med tilbagevirkende kraft til 1. 
august 2017. 
Den samlede forbrugsprocent for skoledelen ligger på 
nuværende tidspunkt på 67,2%. Den er lidt højere i 
end normtallet på 66,67%, for 7/12 af 2017. 
Der vil blive afregnet understøttende undervisning for 
resten af 2017 til SFO Drivhuset og Klub Norden.  
  
Ingen bemærkninger til SFO Drivhusets  regnskab. 
Bufferbeløb i Klub Nordens regnskab er overførsel fra 
2016. 

Dagens emner: 

7. Antimobbepolitik til godkendelse 
(D/B) v/Mikael 
Bilag: Antimobbepolitik 

30 min Mikael refererede forløbet i udarbejdel-
sen af udkast til Antimoppepolitik for 
Søndermarkskolen. Forskellige ind-
gangsvinkler blev diskuteret. 
I oplægget mangler der værdiregelset, 
digital mopning, handlingsrum for 
sanktioner m.m. Det skal indarbejdes i 
politikken. Der arbejdes videre med 
politikken og der efterspørges input læ-
rergruppen. Møde aftales med AKT og 
lærergruppen. (Aftalt til den 05.09 kl. 
9.45) 
Lars Pilmark beder om udsættelse hos 
kommunen og politikken forventes 
godkendt på et af de næste SB møder. 
 

 

8. Ressourcer til C-spors børn i 
2017/18 V/ledelsen (O) 

10 min Lars har møde d. 24.08 med kommu-
nen om ressourcer til C-sporet. Skolen 
anvender ressourcer på C-sporet, hvil-
ket giver et økonomisk merforbrug. 
C-sporet tages op som tema på et se-
parat møde som Lars inviterer til. 

 

9. Vandreklasser – er det en suc-
ces eller hvad skal der ske (O/D) 
v/ledelsen  

10 min Vandreklasser er blevet til læringsloka-
ler med lærer tilknyttet. Skolen er i en 
proces med at skabe rum for eleverne 
til pauser og undervisning. Eleverne 
har i dag mindre vandring mellem loka-
lerne end tidligere.  

 

Indmeldte punkter: 

10. Den nye mobilregler. Hvem har 
besluttet det og hvorfor? Hvor-
dan er det meldt ud til lærerne 
og eleverne? Hvad med forsik-
ring? v/ledelsen (O/D)  

10 min Der kommunikeres forskelligt i forskel-
lige årgangsfoldere. Der ligger forskel-
lige mobilregler på Intra. 
Kristina har kommunikeret med Lars 
om det og skolen får rettet materia-
lerne så der kommunikeres ens. 
Forløbet af introduktionen og kommu-
nikationen blev diskuteret. 
Skolen undersøger ansvar og forsik-
ring og udmelder resultatet på et se-
nere tidspunkt. 

 



  

 
 

11. De nye ”Mentortimer” v/Ledel-
sen (O) 

5 min Mentor timer på skoleskemaet er ble-
vet til fordi der var ”emner/forhold i re-
lation til eleverne” der faldt ned mellem 
to stole og dermed ikke blev afklaret. 
Mentor timer er især lavet for at ud-
nytte mulighederne i ”Min Uddannelse” 
og følge op på den enkelte elevs mål 
og feedback kulturen samt elevens lø-
bende uddannelses-paratheds-vurde-
ring. Virker meget succesfuldt. Ti-
merne er en del af den understøttende 
undervisning. 
Der blev stillet spørgsmål til kommuni-
kationen/udmeldingen omkring Mentor 
ordningen. 

 

12. 9. klasser, læseferie og af-
gangsprøver v/Kim 

5 min Søndermarkskolen bliver løbende sammenlignet med 
andre skoler og især vurderes der på den samlede un-
dervisnings kvalitet ved at se på elevernes karakterer 
ved afgangsprøverne i 9. klasse. 
I den seneste skoleår har der på nogle skoler kørt et 
forsøg, hvor skolen støttede eleverne meget mere end 
normalt i læseferien. Resultatet kunne med det samme 
ses med bedre resultater = højere karakter ved af-
gangsprøverne. 
Forsøget gik ganske enkelt ud på at de pågældende 
skoler havde fundet ud af at en del elever ikke "var 
voksne nok" til at administrere egen tid, hvorved læse-
ferien i stedet blev til ferie og med dårligere karakterer 
til følge. 
Derfor igangsatte man et forsøg, hvor eleverne i halv-
delen af læseferien obligatorisk skulle opholde sig på 
skolen og læse op på pensum under vejledning af 
egne lærere. Resultatet var at alle elever kom igennem 
det meste af deres pensum og fik meget bedre karak-
terer ved den afsluttende eksamen. 
Det har altid været således, at man skal tage de "lavt 
hængende frugter først", når der skal gennemføres for-
bedringer, fordi alle involverede herved får et løft, og 
arbejder yderligere for sagen. 
Ovennævnte kunne være nogle af de lavt hængende 
frugter, som Søndermarkskolen allerede i indevæ-
rende skoleår kunne høste for at komme til at ligge 
bedre med i statistikkerne. 
 
Konklusion og beslutning: 
Det vil blive indført på Søndermarkskolen allerede i in-
deværende skoleår for de nuværende 9. klasser. 

Meddelelser (meget gerne ud fra et skriftligt oplæg): 

13. Forældrerepræsentanter (O) 
 

Max 5 
min 

Trivselsmåling – hvornår kommer der 
resultater? 
Skolen undersøger. 

 

14. Elevrådsrepræsentanter (O) 
 

Max 5 
min 

Er der valgt nye elevrådsrepræsentan-
ter? 
Svar: De vælges 13.09 

 

15. Medarbejdere i skolebestyrel-
sen, herunder TR (O) 
 

Max 5 
min 

Der arbejdes i fagforeningen på, at der 
indføres et fastholdes-tillæg for at 
holde på lærerne og pædagogerne i 
Frederiksberg, fordi Kbh. Kommune 
betaler højere lønninger. 

 



  

 
 

Kommunen arbejder på det. 

16. Skoleledelsen (O) 
 

Max 
10 min 

Formøde mellem Mads og Lars mang-
lede. Mads undskyldte grundet mang-
lende tid. 
 
Der er udvalgt emner fra Brugertil-
fredshedsundersøgelsen, der skal ar-
bejdes på. 
 
Skemaer. Der var nogle tekniske pro-
blemer med Intra, der gjorde at skema-
erne ikke kunne lanceres så tidligt på 
Intra som lovet. 
Der er sket en række forbedringer i 
skemaerne med styring og parallel ti-
mer. Der er sket store forbedringer i 
forhold til klubben, som herved kan 
lave en bedre indsats overfor eleverne. 

 

17. SFO (O) 
 

Max 5 
min 

Red barnet dag er den 6. september.  

18. Klub (O) Max 5 
min 

Klubben gør en stor indsats overfor 
ungdomsklub medlemmerne for at få 
flere til at gå i ungdomsklubben. 

 

Afslutning: 

19. Opsummering, hvad er besluttet 
og hvem gør hvad til næste 
gang? (B) 
 

10 min   

20. Eventuelt (O) 
 

5 min November møde på Nyborg Strand 
med Forældre og Samfund – Mikael 
deltager og Kristina overvejer delta-
gelse 
Beredskabsplaner – skolen har møde 
med beredskabsstyrelsen 
Lektieudvalget fortsætter sit arbejde og 
afholder en række møder, hvor alle in-
teresserede er velkomne, både elever, 
forældre og lærere.  
Udeordningen i frikvarterer diskuteres 
på skolen og bliver måske ændret 
fremover 
Madudbringsordning diskuteres i kom-
munen og madfremstillingen tænkes 
anbragt på en skole i kommunen – bli-
ver tidligst aktuelt om nogle år. 

 

 


