
  

 
 

Referat skolebestyrelsesmøde 
Dato: Torsdag, 22.3.2018 
Tidspunkt: 17:00-19:30 
Sted: Søndermarkskolen 
Mødeleder: Mads Rosenkrans 

Deltagere (D), afbud (A), fraværende (F), gæst (G): 
Mads Rosenkrans – Formand (D) 
Kristina Duehart-Bertram – Næstformand (A) 
Kim Jørgensen – Forældrerepræsentant (D) 
Michelle Nørbo Frederiksen – Forældrerepræsentant (D) 
Trine Bernhard Flæng – Forældrerepræsentant (F) 
Berit Østerberg – Forældrerepræsentant (F) 
Mikael Hoffmann – Forældrerepræsentant (D) 
Ole Worre – Medarbejderrepræsentant (D) 
Anders Raundrup Jensen – Medarbejderrepræsentant (D) 
Nikahn Yazdaniar – Elevrepræsentant (d) 
Sama Rafie – Elevrepræsentant (D) 
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 leder (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 Udført  

2 Valg af dirigent og referent (B) 
 

5 min Mads og Mikael  

3 Gennemgang og godkendelse af 
dagsorden (B) 
 

5 min Udført  

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

5 min Referatet fra forrige møde blev ikke 
drøftet eller godkendt 

 

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

10 min Lars orienterede om forsikringssag, 
hvor en elev har fået sin finger i 
klemme i en dør med en defekt 
pumpe. 
 
Søndermarkskolen 
Som fremlagt på sidste skolebestyrel-
sesmøde har vi i år delt skolens regn-
skab op i 7/12 (januar til juli) og 5/12 
(august til december). Budgettallene 
der ses ovenfor afspejler 7/12. Under-
støttende undervisning til SFO Drivhu-
set og Copy-Dan afgift er med helårs-
effekt. Forbrugsprocenten for det 
øverste skema er beregnet på den 
måde, at 100% svarer til 7 måneder og 
2 måneder svarer til 28,6% af dette. 

 



  

 
 

Når den samlede forbrugsprocent 
umiddelbart ser høj ud, skyldes det 
bl.a. at midler for den understøttende 
undervisning er overført til SFO Driv-
huset med det fulde beløb. Skolen har 
været hårdt ramt af sygdom (influ-
enza) siden ultimo januar 2018. Det 
betyder, at der har været brug for me-
get vikardækning.    
  
SFO Drivhuset 
Understøttende undervisning på 
1.151.527 kr for hele 2018 er overført 
fra skolens regnskab til SFO Drivhusets 
regnskab. Derfor er forbrugsprocen-
ten  lavt. 
Vi forventer at merforbruget fra 2017 
bliver delt op, således at udgiften af-
drages over 2 år (2018 og 2019). 
Hanne og Lars skal til møde efter på-
ske i forvaltningen om dette. 
  
Klub Norden 
Klub Nordens regnskab er ikke delt op 
i 7/12 og 5/12. Klubben har ønsket at 
få den understøttende undervisning 
på 433.201 kr. overført med 7/12 fra 
skolens regnskab. De resterende 5/12 
vil blive overført efter sommerferien. 
Derfor er forbruget lavt. 
 

Dagens emner: 
6 Orientering om den ledelses-

mæssige situation på skolen (O) 
v/Lars  

 Lars orienterede om Lenes syge-situa-
tionen. Mai fortsætter som vikar. 
 

 

7 Mobilpolitik v/elevrødder  Elevrepræsentanterne fremlagde de-
res argumenter for at de ældste elever 
kan få deres mobiltelefon udleveret i 
frikvartererne. Lars vil tage det op 
med relevante instanser. 
 

 

8 Skolebestyrelsesvalg v/Mads  Sidste frist er i dag. Forældrerådsmø-
det bliver valgmøde.  
Der skal skrives ud til hjemmene, at 
der er valgmøde den 5/5. 
Opstillingsfristen er 5/4 
 

 

9 Planlægning af Kontaktforæl-
dremøde/valgmøde den 5.4. 

 Skolebestyrelsesvalget.  
Ny Hollænder Skole har tidligere haft 
kampvalg. 
 

 



  

 
 

På formandsrådsmødet den 21/3 på 
Skolen på Duevej blev skolebestyrel-
sesvalget drøftet. 

Nogle skolebestyrelser nedsætter 
grupper med forældrerådsmedlem-
mer som hjælper bestyrelsen med op-
gaver. 

10 Status på politikker: 
 Antimobbe 
 Mobil 
 Mad og måltid 

 Mobilreglerne skal opdateres. 
De andre punkter sættes på til næste 
skolebestyrelsesmøde. 

 

Indmeldte punkter: 
 Opfølgning på tidligere møder, 

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

 Udsat  

11 Høringssvar Kvalitetsrapporten 
(D) v/alle 
Bilag: Kvalitetsrapporten, samt 
mail fra Lars 

 Lars’ respons blev drøftet, og misfor-
ståelser opklaret. 
Bilag fra Ole. 
 

 

12 Ændringer i Matematik og Mu-
sik i næste skoleår v/Lars 

 Ole og Lars bliver enige om hørings-
svar i morgen, inden tidsfristen udlø-
ber. 
 

 

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

 
Max 
10 min 

Fra formandsrådsmødet den 21/3: 

MinUddannelse. Revitalisering. Plan, 
der er blevet lagt, følges. Ikke alle er 
kommet lige hurtigt med. 

Der sker dog gode ryk. Vær med til at 
skubbe på. 

Sommeren 2019 forsvinder Intra. Aula 
erstatter Intra fremover. Det er en 
”skal”, som bliver indgangen til alt. 

Alle skal lære at bruge det. Både ele-
ver, forældre og lærere. Det bliver en 
kæmpe opgave, hvor alle ressourcer 
bruges her. P.t. siger Gorm, at der er 
styr på det. 

Formålet med Aula: Landsdækkende 
projekt, som dækker alt. 

System, som skal være opdateret til 
dagens krav, som er fremtidssikret og 
som lever op til persondataloven. 

 



  

 
 

Stabil netværksdrift, udskiftning af 
maskiner er sket løbende, kommunen 
er godt med p.t. 

Kvalitetsrapporten 

Tal og ideer diskuteret – data trukket 
ud fra uddannelsesstatistik.dk, hvor 
alle kan få adgang. 

Diskussion af nye første klasser i 
2018/19. 

Søndermarkskolen får 3 nye klasser 
med 72 elever. 

Ny Hollænderskolen havde rejst 
spørgsmålet. 

14 Elevrådsrepræsentanter (O) 
 

Max 5 
min 

Mobilregler skal opdateres. 
 
Skitse over sidste skoledag, hvad der 
er planlagt. Et møde skal arrangeres 
efter påske. 
 
Elevrådsrepræsentanterne vil sende 
Gorm en forespørgsel om rigtigheden 
af, at det er elevernes/forældrenes 
forsikring, der skal dække, hvis mobi-
lerne bliver ødelagt, når de er i skolens 
besiddelse. Det mener elevrådet ikke 
burde være tilfældet. 
 

 

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

Max 5 
min 

Den kommende konflikt blev drøftet.  
 

 

16 Skoleledelsen (O) 
 

Max 
10 min 

Konflikt. Der er varslet strejke den 4/4. 
Skolesekretær og teknisk personale er 
påvirket af dette. 
Lockout 10/4, omfatter alle ansatte 
undtaget ledelse. Specialskoler er und-
taget, så C-sporet her på skolen er 
undtaget, det vil sige at lærere og pæ-
dagoger med rene C-spors-klasser er 
undtaget. Det skal undersøges hvad 
der skal ske med lærere, der er alene 
med C-spors-elever, fordi de ikke er 
omfattet af lockout. Det drejer sig om 
mange her på skolen. Der skal støttes, 
så lærere ikke står alene. Tjeneste-
mænd er også undtaget. Der er ikke 
noget afklaret. Måske lukkes skolerne 
ned, bortset fra C-sporet. 

 



  

 
 

17 SFO (O) Max 5 
min 

N/A  

18 Klub (O) Max 5 
min 

UUV for næste år. Mange er glade og 
nogle er ikke. Man mere vælger sig ind 
på fag end på årgange. 
 

 

Afslutning: 
19 Opsummering, hvad er beslut-

tet og hvem gør hvad til næste 
gang? (B) 
 

10 min   

20 Eventuelt (O) 
 

5 min   

 
Til de næste møder: 

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


