
  

 
 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
Dato: Torsdag d. 20.09.2018 
Tidspunkt: 17:00-19:30 
Sted: På skolen/Templet 
Mødeleder: Trine B. Flæng 

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

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

– Elevrepræsentant (  ) 
– Elevrepræsentant (  ) 

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

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

Tid 
Estimeret 
tid til punk-
tet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på be-
slutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af hvem 
og hvordan? 

1 Velkomst og præsentations-
runde (O) 
 

10 min Trine bød velkommen og vi tog en præsentati-
onsrunde 
 
 

 

2 Valg af dirigent og referent (B) 
 

2 min Trine er dirigent og Hanne referent  

3 Gennemgang og godkendelse af 
dagsorden (B) 
 

2 min Dagsorden godkendt  

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

5 min Ingen kommentarer er fremsendt pr. 16/9-2018.  

5 Økonomi (regnskab/fraværssta-
tistik) v/ Lars/Hanne (O/D) 
Bilag: Regnskab/Fraværsstati-
stik 

10 min Lars orienterede om skolens økonomi. Vi er i tæt 
samarbejde med forvaltningen og økonomiafde-
lingen. 
 
Skolen skal aflevere en handlingsplan indenfor 
14 dage til forvaltningen. 
Ledelsen kigger på vikardækning og vil overveje 
at sende 7.-9. klasse hjem i stedet for vikar-
dække og vender tilbage med orientering.  
 
 
 

 

Dagens emner: 

6 Tilbagemelding på Skolebesty-
relse seminar 28/8-2018 – Frb 
kommune v/Mikael/Lars (O) 

10 min Mikael orienterede om, at mødet stoppede efter 
ca. en time, fordi der var et borgermøde samti-
dig om budget. 
Der blev udarbejdet en skrivelse.  
Skolerne på Frederiksberg overvejer at ville 
danne en forening. Det arbejdes der videre på. 
 

 



  

 
 

Forældrerepræsentanterne ønsker at få Hånd-
bog om skolebestyrelsesarbejdet. Skolen sørger 
for at indkøbe. 
Landsmøde i Nyborg med Skole og Forældre. 
Trine ønsker at deltage og undersøger om der 
er andre. 
 
 

7 Liste over igangsatte projekter 
v/Lene (O) 
Bilag: 

20 min Opfølgning på hvilke projekter, der er igangsat 
af Frederiksberg Kommune/Staten som ligger 
udover den daglige undervisning. 
 
Trine ønsker en skriftlig uddybning af alle projek-
ter der er beskrevet på listen til næste møde – 
lægges på Forældreintra.  
 
Trine foreslår, at info til forældre om udrulning af 
AULA  bliver ’afprøvet’ af Kristina, inden det sen-
des ud til forældrene. 
 
 

 

8 Arbejdsdag – Kick off v/Trine (D) 10 min Arbejdsdag fredag den 5. oktober 2018. Trine og 
Kristina foreslår at arbejdsdagen udsættes, fordi 
bestyrelsen ikke kender hinanden endnu.  
 
Kickoff dag udsættes på ubestemt tid.  
Punktet tages op på næste møde .Trine og Lars 
aftaler en mødedag. 
 
 

 

9 Praktisk/musiske profil - Måned-
lig opfølgning på hvor lang vi er? 
v/Lars (O) 
 
 

15 min Lars orienterede om, at skolens ledelse var på 
seminar i sidste uge, hvor en drøftelse om den 
praktisk/musiske profil blev startet. 
 
På sigt linjer i overbygningen med håndværk og 
design og musik.  
 
Procesplan og tidsplan drøftes med skolebesty-
relsen og der arbejdes med visionsdelen. Lars 
ønsker ikke, at profilen gennemføres på bekost-
ning af noget andet. 
 
Trine og Lars udarbejder udkast til tidsplan og 
procesplan, hvorefter den tages op på kickoff 
dagen.  
 
 
 

 

10 Kommunalbestyrelsens effektivi-
seringsforslag – Opfølgning og 
hvad har betydning for Sønder-
markskolen? v/Lars/Trine/Mikael 
(O) 
 

 Mikael og Trine lavede et skriv ifm. budgetforsla-
get, hvor de havde udtrykt bekymring for: 
4 ugers sommerferielukning i SFO og klub samt 
3 dage op til påske – bekymring fra forældrene 
vedrørende nødpasning. 
Nordens Plads 
Færre midler til SFO.  
Nordens Plads og Tolærerordning blev bevaret.  
Trine kunne godt have tænkt sig, at skolens per-
sonale havde lavet en udtalelse sammen både 
lærere og pædagoger. 
 

 



  

 
 

Indmeldte punkter: 

11 Selvvalgt fravær v/Line (D) 20 min Hvordan forholder SB sig til selvvalgt fravær? 
Det opleves at det er problematisk at mange for-
ældre holder ferie, når der ikke er skoleferie.  
 
Det er Lars der giver lov, hvis det er over 3 dage.  

 
Drøftet med holdninger for og imod, om der hol-
des ferie uden for ferien.  
 
Mikael kunne godt tænke sig faktuelle data, vi un-
dersøger om det er muligt at fremskaffe og dette 
fremlægges på næste møde. 
 

 

 

12 Skolens profil på Instagram 
samt en generel opdatering på 
skolen arbejde vedr. kommuni-
kation v. Kristina 

5 min Hvem har besluttet dette? Og er alle forbehold 
taget med ind i overvejelsen ift GDPR/samtykke-
erklæringer fra samtlige forældre vedr. bille-
der/film/off. tilgængelig information hvad klas-
serne laver? Lovgivning? Hvordan hænger det 
sammen med den debat vi har haft omkring sko-
lens kommunikationsprofil (hvordan og hvorle-
des, hvilke platforme, hvem må bruge det, hvad 
skal kommunikeres ud og af hvem?). Er alt det 
basale på plads nu således vi er klar til at gå on-
line?  
 
Lars sender en redegørelse til skolebestyrelsens 
medlemmer. 
 
 

Jeg er desværre 
ikke tilstede, 
men en skriftlig 
redegørelse er 
ok som kan 
komme med i 
referatet efter-
følgende. 

13  min   

14  min   

Meddelelser (meget gerne ud fra et skriftligt oplæg): 

15 Forældrerepræsentanter (O) 
 

Max 10 
min 

Tilde ønsker sig et årshjul hvor der står om a-
dage, eksamener og andre arrangementer.  
 
 

 

16 Elevrådsrepræsentanter (O) 
 

Max 5 
min 

Lars undersøger, hvornår der bliver valgt elev-
rådsrepræsentanter. 
 
Forældrene vil gerne komme til elevrådsmøde 
for at præsentere sig. 
 
 

 

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

Max 5 
min 

Ole kunne godt tænke sig at høre, hvad foræl-
drerepræsentanterne ønsker  
 
Mikael vil gerne høre succeshistorierne.  
 
Vi er kommet godt i gang med skoleåret. Og ar-
bejder med opgaveoversigterne.  

 

18 Skoleledelsen (O) 
 

Max 10 
min 

Morgensang 2 gange ugentlig delt op i  0.-4. 
klasse og 5.-9. klasse.   
 
Vi er begyndt at binde slips med 7.-8.-9. klasse.  
 
 

 

19 SFO (O) 
 

Max 5 
min 

Drivhuset fik 30.000 kr. ind på Red Barnet da-
gen.  

 



  

 
 

 
 

20 Klub (O) Max 5 
min 

Klubbens medarbejdere er glade for den Prak-
tisk/musiske  
 
Årsplan for klubben. Der er ikke blevet bestilt 
’Vilde vulkaner’.  
 
En lærer på 3. årgang har spurgt om der kan 
komme klubpædagoger med 3. klasserne kom-
mer med på koloni. Det undersøger vi. 
 
 

 

Afslutning: 

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

10 min Lene havde udarbejdet en liste over de projekter 
som er aktive på Søndermarkskolen. Da listen 
var meget indforstået, forklarede Thomas om 
alle projekterne. 
 

 

22 Eventuelt (O) 
 

5 min Mikael spørger til nomineringer ifm. 9.klasserne 
afslutning (der har været oppe i medierne). Det 
er ikke en problem her på skolen. 
 
Mikael har haft kontakt til udvalgsformanden 
ang. gårdtoiletterne. Der bliver ordnet.   
 

 

 
Til de næste møder: 

 


