
  

 
 

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
Dato: Tirsdag, 23.1.2018 
Tidspunkt: 17:00-19:30 
Sted: På skolen 
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 (A) 

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

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

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 december 

5 min Godkendt. 
Lars, Hanne og Ole sørger for at SB-
referaterne offentliggøres på Skoleporten. 

Hvornår gøres 
det og af 
hvem? 

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

10 min Søndermarkskolen regnskab 2017: 
Regnskabet er foreløbigt. Økonomiafdelin-
gen kan fortsat ompostere indtil udgangen 
af januar, så det endelige regnskabsresultat 
forventes 1. februar 2018. 
I forhold til det fremsendte regnskab har 
skolen modtaget 78.728 kr. for praktikve-
derlag samt 67.607 kr. i refusioner således, 
at merforbruget d.d. er 165.721 kr. Ny 
opgørelse udleveret. 
Personaleressourcer skolen:  
Efter sommerferien blev vi opmærksomme 
på, at vi i forbindelse med fagfordelingen 
for skoleår 2017/18 ikke havde fået res-
sourcer til visiterede c-spors elever i 7.-8.-9. 
klasse, svarende til ca. 2.000 undervisnings-
timer (ca. 3 lærerstillinger). 
Efter et møde med Forvaltningen fik skolen 
i oktober måned tilført 500.000 kr. hvilket 
dog ikke dækker den fulde lønudgift for 

 



  

 
 

merforbruget af timer. 
I det kommende skoleår er der fokus på, at 
skolen ikke kommer i samme situation, så 
der bliver afholdt møde med forvaltning og 
økonomiafdeling i løbet af foråret. 
Skolen bruger ressourcer til støtteforan-
staltninger i flere klasser. 
Undervisningsmidler: 
I slutningen af december 2016 fik skolen 
ekstraordinært tilført 500.000 kr. fra Un-
dervisningsudvalget. Den største del af 
dette beløb blev brugt til indkøb af under-
visningsmidler, dels engangsmaterialer til 
indskolingen, dels suppleringer og dels 
undervisningsmateriale, som skulle bruges i 
løbet af 2017. 
SFO Drivhuset: 
Ifm. august-reguleringen blev Drivhusets 
normering nettoreduceret med 0,4 stilling i 
forhold til budgetudmelding i januar må-
ned. 
SFO Drivhusets budget er ifm. augustregu-
leringen blevet reduceret med 151.115 kr. 
til en central pulje til pædagogstuderendes 
løn. Medarbejdernes lønninger i Drivhuset 
er højere end gennemsnitslønnen. 
Klub Norden - Rengøring: 
Frank har rettet henvendelse til økonomi-
afdelingen ang. budget til rengøring, fordi 
budgetbeløbet ikke svarer til de reelle ud-
gifter. 
Fraværsstatistik: Udskudt til næste møde. 

Dagens emner: 

6 Forårets valg til skolebestyrelsen 
v/Mads 
Bilag: Plan + Styrelsesvedtægt. 

10 min Tidsplan gennemgået  

7 Nedsættelse af valgbestyrelse 
v/Mads 

5 min Valgbestyrelsen består af Lars Pilmark, 
Mads Rosenkrans og Kristina Duehart-
Bertram 

 

8 Forslag om at tre medlemmer kun 
vælges for to år v/Mads 

10 min Besluttet for at sikre kontinuitet  

9 Opdateret ”årshjul” (O) 
v/Mads 
Bilag: Årshjul 

5 min Årshjulet er opdateret og lagt ind i skolens 
kalender 

 

Indmeldte punkter: 

10 Opfølgning på tidligere møder, jf. 
liste (D/B) v/Kim og Mads 
Bilag: Opfølgningsliste 

 Udsat  

11 MinUddannelse revitalisering (O) 
v/Mads  
Bilag: Følgegruppe MinUddannelse 
revitalisering 

10 min Mads gennemgik med anbefalinger fra 
følgegruppen. 

 

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

5 min Lars forklarede om sammenlægningen som 
er foregået fuldstændig efter ”Princip for 
klassedannelse og klassesammenlægninger 
på Søndermarkskolen”. Sammenlægningen 

 



  

 
 

vurderes til at være er gået over forvent-
ning og de fleste elevers ønsker om ny 
klasse er blevet fulgt. 

13 Mobilpolitik v/Kristina (O) 
Bilag: Mobilregler samt forældre-
henvendelse 

10 min Mobilpolitik ændres til ”Mobilregler for 
Søndermarkskolen”. Der vil forsat være 
fuldt mobilforbud på Søndermarkskolen. 
Lars og Mads svarer på forældrehenvendel-
se. 

 

14 Religiøse hensyn (D) v/Kim 
Bilag: ”Særlige hensyn” (forældre-
henvendelse) 
15 min 

Der har været en henvendelse fra nogle forældre om madkundskab og 
religiøse hensyn. Lars har forespurgt hos madkundskabslærerne, og der 
tages ingen hensyn, idet der ofte arbejdes med flere typer kød, hvis 
nogen ikke vil arbejde med en bestemt type kød. Lars har besvaret 
henvendelsen på følgende måde: 
”Vi havde jeres henvendelse oppe på skolebestyrelsesmøde i denne 
uge. Inden da havde jeg bedt om en redegørelse fra madkundskabs-
fagteamet. Jeg spurgte til, hvorvidt og hvordan de anvendte halal-
slagtet kød i undervisningen. De svarede generelt med, at de ikke anså 
det for et problem. Alle havde dog en ensartet holdning til, at man ikke 
gik på kompromis med, hvad der rent faktisk er den pædagogiske opga-
ve i faget, nemlig at "lære om maden"! - Der er så forskellige retninger 
af religion (Islam og jødedom for det meste), der ikke spiser svinekød. 
Dette kan i ekstreme tilfælde også betyde, at man ikke må røre ved 
svinekød. Hvis det at røre ved svinekød, er en del af undervisningen, og 
denne del ikke let kan fraviges, må de berørte elever bruge handsker! 
Der er tilfælde, hvor man arbejder med kød, der er halalslagtet, men 
dette må IKKE berøre hovedopgaven i faget, altså ikke betyde en forrin-
gelse af undervisningen og dennes mål! 
Da faget indeholder et smagselement, kan vi ikke sige til eleverne, at de 
ikke skal spise maden, men vi tvinger ingen til at spise noget, der grund-
læggende strider imod deres overbevisning/religion. 
Vi er opmærksomme på skismaet - også dyrevelfærd - men vi overhol-
der de retningslinjer, der er givet ministerielt og fra forvaltnings side, og 
jo - det er ekstraarbejde ind imellem. 
Hvorvidt vi ikke følger en demokratisk proces, ved jeg ikke rigtig. Som-
metider skal man tage ekstraordinært hensyn til mindretallet og det kan 
da godt virke udemokratisk, men har jo også et stort element af forstå-
else og anerkendelse af anderledes handlende og tænkende, som vi 
synes er en væsentlig del af dannelsesprocessen.” 
Konklusion: Skolens ”Mad og måltidspolitik” skal revideres iht. oven-
nævnte svar på forældrehenvendelsen, således denne er tidssvarende 
og rent faktisk afspejler det, som skolen gør i dagligdagen. Herved kan 
der fremadrettet henvises til politikken, da problematikken har været 
behandlet i skolebestyrelsen. 

15 Revision af princip for klassesam-
menlægning (B) v/Kim 
Bilag: Nuværende politik for klasse-
sammenlægning 

5 min Ændring af ”Tidspunkt for klassesammen-
lægning” er vedtaget på baggrund af klas-
sesammenlægningen med 7B. Revideret 
politik lægges ud på Skoleporten. Kim sen-
der den reviderede politik til Lene 

 

Meddelelser (meget gerne ud fra et skriftligt oplæg): 

16 Forældrerepræsentanter (O) 
 

Max 15 
min 

Herunder tilbagemelding fra Forældre-
rådsmødet den 10.1. 
Et godt møde som er beskrevet i udsendt 
referat 

 

17 Elevrådsrepræsentanter (O) 
 

Max 5 
min 

Intet at bemærke 
 

 

18 Medarbejdere i skolebestyrelsen, Max 5 Lærerne prøver at fordele arbejdet med at  



  

 
 

herunder TR (O) 
 

min udarbejde elevplaner, idet nogle lærere har 
rigtig mange elevplaner, som de skal udar-
bejde. 
 

19 Skoleledelsen (O) 
 

Max 10 
min 

Lærerne er presset på tid og ledelsen vil gå 
ind og hjælpe for at alle kan nå deres opga-
ver. En af mulighederne er en bedre forde-
ling af opgaverne blandt lærerne. Der star-
tes ud med et fyraftensmøde hvor det 
debatteres mellem lærerne og ledelsen. 
Der er yderligere startet ud med samtaler 
med dansklærerne. 
SFO er i gang med at tale om at få gejst ind 
i arbejdet, idet pædagogerne er stresset 
grundet den korte tid som pædagogerne 
har med eleverne. Det er svært for pæda-
gogerne at kunne lave større projekter med 
eleverne på den meget korte eftermiddags-
tid. Før i tiden kom børnene i SFO 10 mi-
nutter i et, hvor de i dag først kommer 
kvart over to – næsten 1½ time senere. Det 
går blandt andet ud over ”ture ud af hu-
set”. 
 

 

20 SFO (O) 
Bilag: ”Toiletrengøring” (forældre-
henvendelse) 

Max 5 
min 

Herunder toiletindsatsen.  
Peter har svaret på forældrehenvendelse. 
Nye kraftigere lamper er sat op. Malerne 
går nu i gang med at male vægge, så man 
snart er færdige. 
Der mangler penge til at renovere de andre 
toiletter på de andre stuer. 
Der er både børn og forældre som kommer 
og roser de nye toiletter overfor SFO pæ-
dagogerne. 

 

21 Klub (O) 5 min Intet at bemærke  

Afslutning: 

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

10 min   

23 Eventuelt (O) 
 

5 min Pengeugen 2018, Sprog-olympiaden  

 

24 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 
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 de næste møder: 

 Mobilpolitik 

 Høringssvar: Kvalitetsrapporten, herunder Trivselsmålingen (januar) 

 Projekt oversigt (kommunen) 

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

 Proces for gennemgang af Trivselsmåling (B) Bilag: Trivselsmåling 
o En ting er hvad den ikke må bruges til, men hvad bliver den brugt til? 


