
  

 
 

Referat til skolebestyrelsesmøde 
Dato: Onsdag 22.08.2018 
Tidspunkt: 17:00-19:30 
Sted: Lene’s kontor 
Mødeleder: Kristina Duehart-Bertram 
 
– Forældrerepræsentant (   ) 
  

Deltagere (D), afbud (A), fraværende (F), gæst (G): 
 – Formand (   ) 
Kristina Duehart-Bertram – Næstformand (D) 
Trine Bernhard Flæng – Forældrerepræsentant (A) 
Michelle Nørbo Frederiksen – Forældrerepræsentant (A) 
Mikael Hoffmann – Forældrerepræsentant (D) 
Nadia Christiansen - Forældrerepræsentant (F) 
Rikke Lene Pedersen - Forældrerepræsentant (F) 
Tilde Bülow-Olsen Wollfbrandt (A) 
 

Ole Worre – Medarbejderrepræsentant (D) 
Line Skar – Medarbejderrepræsentant (D) 

– Elevrepræsentant (  ) – afventer valg 
– Elevrepræsentant (  ) – afventer valg 

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 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) 
 

10 min   

2 Valg af dirigent og referent (B) 
 

2 min Kristina/Kristina  

3 Gennemgang og godkendelse af 
dagsorden (B) 
 

2 min Dagsorden godkendt  

4 Gennemgang og godkendelse af 
referat (B) 
Bilag: referat juni 2018 

5 min Referat fra Juni 2018 er godkendt 
uden kommentar. 

 

5 Økonomi (regnskab/budget 
2018) v/ Lars/Hanne (O) 
Bilag: Regnskab  

10 min Økonomipunktet udgår med den be-
mærkning, at Søndermarkskolens for-
brug er højere end 7/12 af budgettet. 
For at få et retvisende billede af sko-
lens økonomi for 2018 er det nødven-
digt, at lønudgifterne for august måned 
indregnes, da udmøntningen af lokal-
lønsforhandlingerne mellem Frederiks-
berg Lærerforening og forvaltningen 
trådte i kraft pr. 1. august 2018, hvilket 
betyder at alle lærere og børnehave-
klasseledere stiger i løn. Samtidig har 
der været flere fratrædelser i forbin-
delse med sommerferien og heraf ud-
betaling af feriepenge i august. For-
ventningen var at lønudgifterne for au-
gust var tilgængelige inden mødet, 
men regnskabssystemerne blev ikke 
opdateret i weekenden som forventet. 

 



  

 
 

SFO Drivhuset og Klub Norden forbrug 
svarer pt. til 7/12 af budgettet, dog er 
augustreguleringen endnu ikke er 
meldt ud. 

Dagens emner: 

6 Konstituering af ny skolebesty-
relsen v/Lars/Kristina  
Bilag:  

20 min Grundet fravær af de nye indvalgte for-
ældrerepræsentanter er der ikke kon-
stitueret en ny skolebestyrelse. Det er 
aftalt at konstituering har fundet sted 
inden næste SB møde d. 20/9-2018. 
Både ledelsen samt Kristina lover at 
følge mht. nye medlemmer (er de kom-
met på SB redigeringsdel, får de rele-
vant information etc.?) 
Det er aftalt, at inden næste SB-møde 
kommer FR med en oplæg/udkast 
hvad de forventer af sekretærrollen jf. 
gældende regler/fremtidig samarbejde 
således skoleledelse har mulighed for 
at finde den rette person til at varetage 
dette.  

Kristina/ 
Ledelsen 
 
 
 
 
 
 
 
FR 

7 Årsplan/Årshjul v/Lars 20 min Udkast til dette skoleårs årsplan/års-
hjul fremsendes af Lars så snart dette 
er udarbejdet. 
Skolens ledelse har udarbejdet et ud-
kast; ”Skolen skal have en klar ret-
ning”. Det er stadig under udarbej-
delse. Der er lagt op til at skolen skal 
have en praktisk/musisk profil især ef-
ter 5. kl., hvor eleverne skal vælge linje 
frem til 9.kl. Implementering forventer 
man skal ske fuldt ud til skolestart 
2020. Der skal i løbet af det næste 
stykke tid laves en proces/projektplan 
således man får alle aspekter med ind 
over. Der var meldinger vedr. er-
hvervspraktik, hvordan obligatoriske 
fag bliver prioriteret, hvordan bliver for-
skellen ml. det eksisterende til det nye, 
hvad siger lærerne/pædagoger. Med-
arbejderstaben er orienteret og del-
vis/lb. bliver forældrene det ligeså. Det 
er aftalt at punktet skal med på hvert 
bestyrelsesmøde fremover ((O/D). FR 
bliver inddraget hvor det findes rele-
vant. 

Lars 

8  Arbejdsdag – Kick off 
2018/2019 v. Skoleledelsen 
(O/D) 
Bilag: Skolen skal have en klar 
retning (udleveret) 

15 min Arbejdsdagen bliver d. 5. oktober 2018 
fra kl. 13.30 – 17.00 med efterfølgende 
middag. Lene følger op og sender rele-
vant information ud om sted/ind-
hold/dagsorden. 

Lene 

9 Datoer til kommende SB møder 
2018/2019 v. Skoleledelsen 
Bilag: Datoer er fremsendt via 
intra. 

15 min Se venligst fremsendte bilag. Alle da-
toer er godkendt og Lene ligger disse i 
SB’s kalender. 
Skoleledelsen planlægger datoer til 
forældrerådsmøderne og ligger disse i 
SB’s kalender/skoleporten. 

Lene 
 
 
Lene/Lars 

Indmeldte punkter: 

10  min   



  

 
 

11  min   

12  min   

13  min   

Meddelelser (meget gerne ud fra et skriftligt oplæg): 

14 Forældrerepræsentanter (O) 
 

Max 
10 min 

  

15 Elevrådsrepræsentanter (O) 
 

Max 5 
min 

-   

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

Max 5 
min 

Kommunalbestyrelsen har lagt deres 
oplæg til budget/effektiviseringsforslag 
ud. Det henvises til at SB tager dette 
alvorligt og kommer med deres input til 
forvaltningen især vedr. konvertering af 
lærertimer til pædagogtimer, C-spor, 
lukkeuger, naturbus osv. Link ligger på 
kommunalbestyrelsens hjemmeside og 
der henvises til start s. 24. Der kan ta-
ges til kontakt til Ole Worre som kan 
være behjælpelig med at afklare 
spørgsmål ift. betydning af effektivise-
ringsforslagene og deres konsekven-
ser på skoleområdet.  

 

17 Skoleledelsen (O) 
 

Max 
10 min 

Det har været en rolig skolestart og alt 
er gået godt.  
Det etableres en byggelegeplads i det 
bagerste hjørne af skolegården, som 
kun må benyttes under opsyn. Lege-
pladsen kan benyttes af alle klasse-
trin/SFO/Klub. 

 
 
 
 
 
 
 

18 SFO (O) 
 

Max 5 
min 

Der er sket en bedre fordeling af gård-
vagt tjansen. De dækker hele skole-
gården fra kl. 11.50. 

 

19 Klub (O) Max 5 
min 

De sidste øvelser med at få skema-
erne på plads er i gang (UUV) 

 

Afslutning: 

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

10 min   

21 Eventuelt (O) 
 

5 min Mikael efterlyser hvordan og hvorledes 
med gård toiletter, hvem der skal tages 
kontakt til? Mikael er blevet opfordret til 
at tage direkte kontakt til forvaltning.  
Kristina meddeler at flere forældre 
(inkl. sig selv) at Nyhedsbrevet August 
2018 fra skoleledelsen er blevet vel 
modtaget. Det er et godt initiativ. Men 
der skal følges mht. det, der står – det 
skal efterkommes ellers har det ingen 
effekt. Ledelsen oplyser at man vil ud-
sende et Nyhedsbrev til Jul og Juni 
2019. Kristina opfordrer klubben til at 
gøre det samme samt at være lidt tidli-
gere ude med de arrangementer, som 
klubben tilbyder. Forældre vil gerne 
støtte op men lidt svært når man først 
får besked 3 dage inden et arrange-
ment.  

 

 



  

 
 

Til de næste møder: 
 


