
  

 
 

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
Dato: Onsdag, 13.12.2017 
Tidspunkt: 17:00-21:00 
Sted: TBD 
Mødeleder: Mads Rosenkrans 

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

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

Nikahn Yazdaniar – Elevrepræsentant (A) 
Sama Rafie – Elevrepræsentant (A) 

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

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

Tid 
Estimeret 
tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion 
på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. 
deadline. 

Formidling 
Til hvem, af hvem 
og hvordan? 

1 Velkomst og præsentationsrunde 
(O) 
 

5 min Intet at bemærke  

2 Valg af dirigent og referent (B) 
 

5 min Mads Rosenkrans er valgt som dirigent. 
Kim Jørgensen er valgt som referent. 

 

3 Gennemgang og godkendelse af 
dagsorden (B) 
 

5 min Godkendt.  

4 Gennemgang og godkendelse af 
referat (B) 
Bilag: referat november 

5 min Godkendt med en enkelt rettelse.  

5 Økonomi (regnskab/budget 2017) v/ 
Lars (O/D) 
Bilag: Regnskab og fraværsstatistik 

10 min Regnskab følger budget. 
Søndermarkskolen: 
Vi forventer, at regnskabet balancerer ved 
udgangen af 2017, men det afhænger af, 
om vi når at få de dagpengeindtægter, vi 
har til gode. Ellers kan der komme et min-
dre merforbrug. 
Vedligeholdelsesarbejder er igangsat og 
der bliver foretaget suppleringer af under-
visningsmidler.  
SFO Drivhuset 
Som det ser ud lige nu vil SFO Drivhuset gå 
ud af 2017 med et merforbrug i størrelses-
ordenen 400-500.000 kr. Størrelsen vil 
afhænge af, hvor mange dagpengerefusio-
ner for 2017, Drivhuset vil modtage i januar 
måned. 
Klub Norden: 
Klub Norden regnskab forventes at balan-
cere ved årets udløb. 

 



  

 
 

Udenfor regnskab ved særbevilling: 
900.000 kr. sat af til ny fodboldbane. 
80.000 kr. sat af til andet nyt (måske løbe-
bane og sandgrav) i forbindelse med fod-
boldbanen. 

Dagens emner: 
6 Antimobbestrategi (B) 

v/Mads 
10 min Rettelser sendes/gives til Lars.  

Nuværende udgave er godkendt af lærer-
kredsen 

 

7 C-sporet (O) v/Lene 
 
Møde for forældre om C-sporet den 
18.01 kl. 17.30 – 19.00.  
 

Strategi- og procesplan for arbejdet med at bygge professionelle læ-
ringsfællesskaber op for lærerne. 
Målet er at alle elever føler sig som en del af et læringsfællesskab, både 
fagligt og socialt. Formålet er at alle elever bliver så dygtige som de kan 
og at der er fokus på progression, tegn på læring / feedback / evalue-
ring og læringsmål og at MinUddannelse understøtter de processer der 
sættes i gang. For elever i specialklasserækken eller andre særlige ele-
ver, vil der også være fokus på elevhandleplaner og co-teaching. 
Arbejdet med at opbygge professionelle læringsfællesskaber begynder 
på 1., 5. og 8. årgang i de almenklasser, hvor der sidder elever fra speci-
alklasserækken. Der arbejdes sideløbende på en folder, der beskriver, 
hvor vi arbejder med læringsfællesskaber på Søndermarkskolen og som 
kommer til at ligge på Intra. Arbejdet begyndes i indeværende skoleår 
16/17 og forankres/implementeres i de kommende skoleår. Der evalue-
res i indeværende skoleår, i begyndelsen af april og igen i begyndelsen 
af maj. I det kommende skoleår evalueres der i slutningen af skoleåret, 
men der arbejdes systematisk med at kortlægge, undersøge og evaluere 
de igangværende processer. Arbejdet foregår i samarbejde med Tacha 
Elung, Skolen Ved Nordens Plads og egne ressourcepersoner. Vi er i 
gang med at undersøge muligheden for at få en repræsentant fra orga-
nisationen Danske Skoleelever, til at tale om trivsel og elevinddragelse. 
Oplægsholderen er lige gået ud af Folkeskolen. 
Uddannelse / kompetenceudvikling: 
Alle læreransatte får to uddannelseseftermiddage fra 13 – 17, ved Ta-
cha Elung, Systemisk Consult. (vekslen mellem oplæg og workshops) 
1. dag 
o Systemisk tænkning i en pædagogisk praksis  

o Hvordan afdækker vi mønstre i systemerne? 
o Hvordan søger vi efter hypotesen bag en uhensigtsmæssig ad-

færd eller udfordring? 
o Hvordan leder vi efter det usynlige? 
o Hvordan skaber vi handleplaner hvor fokus ligger på de voksnes 

ændrede tilgang? 
o Sproget som skaber af virkeligheden og dominerende historier  

o Hvad kan vi gøre i stedet for? 
o Hvordan punkterer vi de dominerende historier? 
o Hvordan skifter vi perspektiv? 

o Præsentation af forskellige redskaber og mindset 
o Kommunikation om og til børnene (og forældrene) 
2. dag 
o Selvevaluering, tjeklister, læringsdetektiver, feedbackformer, pre-

learning 
o At arbejde med at udvikle elevens refleksivitet 
o Metakognitive læringsstrategier 
o Bevidstgørelse af læringsfrustration og wobbling 
o Dovne versus aktive hjerner 

8 Årshjul (O) 10 min Årshjulet gennemgået.   



  

 
 

v/Lene & Mads 
Bilag: Årshjul x 2 

Værktøj alle kan bruge til at se, hvornår 
sker hvad på skolen. 

9 Forårets valg til skolebestyrelsen 
v/Mads (hvis materialet kommer) 

5 min Udsat til næste møde grundet manglende 
materiale 

 

Indmeldte punkter: 
10 Opfølgning på tidligere møder, jf. 

liste (D/B) v/Kim og Mads 
Bilag: Opfølgningsliste 

20 min Liste revideret inden mødet og enkelte 
punkter diskuteret. 
Lene lægger ny info om C-spors mødet den 
18.01.18 ud på Intra.  
(er lagt ud med følgende tekst): 
Kære forældre til elever på Søndermark-
skolen. 
Torsdag den 18. januar kl. 17.30 til 19.00 
afholder vi informationsmøde om C-sporet. 
Alle er velkomne. 
Mvh Lene Benedikte Gjøl og Lars Pilmark. 

 

11 MinUddannelse revitalisering (O) 
v/Mads (hvis materialet kommer) 

5 min Udsat grundet manglende materiale. For-
valtningen har lovet at materialet snart 
udsendes. 

 

12 Klassesammenlægning, 7.klasse 
v/Lars (O/D) 

10 min Antallet af elever er for lavt til at oprethol-
de 4 klasser. I stedet for at vente til 8. klas-
se, vil sammenlægningen formentlig ske fra 
februar/vinterferien 
Plan laves før jul af ledelsen.  Udfordringer 
lige nu, fordi der er nogle elever, der skal 
udredes i samarbejde med PPR 

 

13 Mobilpolitik v/Kristina (O) 
Bilag: Mobilregler 

10 min Det er ved at blive udarbejdet et regelsæt 
for mobilpolitik. Mobilpolitik er ønsket af 
skolen og baseret på lærernes ønsker til at 
undgå forstyrrelser i timerne.  
Lars og Kristina laver regelsættet færdigt 
inden forældrerådsmødet. 
Godkendes på SB-mødet i januar.  

 

Meddelelser (meget gerne ud fra et skriftligt oplæg): 
14 Forældrerepræsentanter (O) 

 
Max 5 
min 

Ingen kommentarer  

15 Elevrådsrepræsentanter (O) 
 

Max 5 
min 

Ingen kommentarer  

16 Medarbejdere i skolebestyrelsen, 
herunder TR (O) 
 

Max 5 
min 

Skolen har købt ind af Letleg.dk. Fantastisk 
til at få bevægelse ind i undervisningen. 
Se www.appletleg.dk indeholder 120 – 130 
lege 

 

17 Skoleledelsen (O) 
 

Max 10 
min 

Ledelsen har haft et årligt møde med for-
valtningen med bred konsensus.  
Der kommer flere projekter (herunder 
Læring der ses 2). De er sat i søen på bag-
grund af Mærsk tilskuddet til skolerne i 
2018-19. Uddannelse af enkelt personer på 
skolen sker i foråret 2018. Processen bliver 
meget stramt styret af forvaltningen. 
Sidste del af reformundersøgelsen kommer 
til marts. 
Stearinlys i klasselokaler og i SFO er forbudt 
på skolen af sundhedshensyn (astma). 

 

18 SFO (O) 
 

Max 5 
min 

Toiletindsatsen kører videre som pilotpro-
jekt. 3 toiletter bliver renoveret hos Druer-

 

http://www.appletleg.dk/


  

 
 

ne, der bliver malet, musik sættes op, nye 
vandhaner sættes op, oprydningspatruljer 
startes. 
SFO er udfordret på personalesiden. 

19 Klub (O) Max 5 
min 

Jon er kommet tilbage – overtaget rollespil 
igen. Carina er ansat i køkkenet på 30 ti-
mer. Hun vil meget gerne undervise i sund 
kost. Ønske om infinity bane i klubben – 
kan bruges af alle årgange. Kreativt værk-
sted opdeles kan det bruges til UUV. 
Pædagogerne er kommet med på Min 
uddannelse. 

 

Afslutning: 
20 Opsummering, hvad er besluttet og 

hvem gør hvad til næste gang? (B) 
 

10 min   

21 Eventuelt (O) 
 

5 min   

 

22 Fremtidige møder er fastsat til føl-
gende datoer: 
 
Oversigten opdateres løbende ef-
terhånden som nye dato-
er/tidspunkter sættes på listen. 

Måned Dato Tidspunkt Mødetype 
Januar 10-01-18 19-21.00 Forældrerådsmøde 
Januar 15-01-18 TBD Formøde til SB på skolen 
Januar doodle TBD Formøde til SB forældre 
Januar 23-01-18 17-19.30 Skolebestyrelsesmøde 
Februar 07-02-18 TBD Formøde til SB på skolen 
Februar doodle TBD Formøde til SB forældre 
Februar 21-02-18 17-19.30 Skolebestyrelsesmøde 
Marts 13-03-18 TBD Formøde til SB på skolen 
Marts doodle TBD Formøde til SB forældre 
Marts 22-03-18 17-19.30 Skolebestyrelsesmøde 
Marts/april 05-04-18 19-21.00 Forældrerådsmøde 
April 16-04-18 TBD Formøde til SB på skolen 
April doodle TBD Formøde til SB forældre 
April 18-04-18 17-19.30 Skolebestyrelsesmøde 
Maj 14-05-18 TBD Formøde til SB på skolen 
Maj doodle TBD Formøde til SB forældre 
Maj 22-05-18 17-19.30 Skolebestyrelsesmøde 
Juni 12-06-18 TBD Formøde til SB på skolen 
Juni doodle TBD Formøde til SB forældre 
Juni 21-06-18 17-21.00 Skolebestyrelsesmøde 

 
Til næste møde: 

 Brugertilfredshedsundersøgelsen – proces for udarbejdelse af tilbagemelding (B) v/Lars 

 Proces for gennemgang af Trivselsmåling (B) Bilag: Trivselsmåling 


