
  

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
Dato: Tirsdag d. 20.11.2018 
Tidspunkt: 17:00-19:30 
Sted: Søndermarkskolen/Templet 
Mødeleder: Trine B. Flæng 

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

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

Hjalte Erlang Treebak – Elevrepræsentant (F) 
Isidor Shoshan – Elevrepræsentant (F) 
 

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 leder (D) 
 

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

Tid 
Esti-
meret 
tid til 
pkt. 

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

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og hvor-
dan? 

1 Velkomst (O) 
 

2 min Nadia Christiansen ønsker at udtræde af skole-
bestyrelsen. Der skal enten udpeges en ny re-
præsentant blandt suppleanterne eller det skal 
undersøges om vi kan rekruttere et nyt medlem 
blandt c-spors forældre. 
 

 

2 Valg af dirigent og referent (B) 
 

2 min Kristina er dirigent/Hanne referent  

3 Gennemgang og godkendelse af 
dagsorden (B) 
 

2 min Godkendt  

4 Gennemgang og godkendelse af re-
ferat (B) 
Bilag: referat fra september og oktober 
2018 
 

5 min September-referat: 
Kristina gør opmærksom på, at referatet mere 
bærer præg af en dagsorden end et referat.  
Der mangler redegørelse for kommunikations-
strategi, hvilket Lars vil fremsende. Korrigeret re-
ferat oplades til SB-møde December til godken-
delse. 
Oktober-referat: 
Ingen bemærkninger. 

 

5 Økonomi  
(regnskab/budget) (O) 
 

5 min Søndermarkskolen: Der forventes et merforbrug 
på ca. 1,5 mio. kr. inkl. dette års afdrag. Forvalt-
ningen har foreslået afdragsordning med ca. 
680.000 kr. til og med 2022.  
SFO-Drivhuset: Merforbrug på ca. 495.000 kr. 
Merforbruget skyldes bl.a. afskediget medarbej-
der. De faktiske lønudgifter til pædagogerne er 
højere en gennemsnitslønnen, så der er reduce-
ret i antal medarbejdere. Peter oplyser, at der vil 
blive kigget på fordeling af pædagoger i klas-
serne.   

Lars/Hanne 



  

 

Trine foreslår, at forældrene henvender sig til po-
litikerne om budgetmodellen, hvilket der er enig-
hed om. Trine og Michael udarbejder brev.  
Klub Norden: Balance 
Trine mener, det skal være tydeligt, at skolen 
skal spare og spørger ind til, hvilke tiltag skolen 
vil tage. Lars oplyser, at det bl.a. vil være støtte-
funktioner, der af forskellige årsager, bortfalder. 
 
Økonomi er fast dagsordenspunkt. 

Dagens emner: 
 

6 Elevhandleplaner for elever med 
vanskeligheder i f.eks. dansk eller 
matematik (O) 
 

15 
min 

Lene har fremsendt eksempel på ’Handleplan for 
elever i skriftsproglige vanskeligheder’ som bru-
ges ifm. forløb i læsesporet på Skolen på La 
Cours Vej.  
 
Lene orienterede om de forskellige handleplans- 
typer, (c-sporet – læsesporet – elever med sær-
lige behov) Lene fortalte om arbejdet med elever 
med dysleksi og om IT rygsække. Hvordan AKT-
teamet og kompetenceteamet fungerer og hvor-
dan man kan tilgå dem. 
 
Tiltag foretages ofte i samarbejde med PPR.  
Skolen har en handleplan for, hvilke tiltag man 
gør, når elever ikke trives fagligt og/eller socialt. 
Denne oplades i mappen på SB redigeringsdel 
under ovenstående S-møde. Proceduren er, at 
har skolen en elev, der skal drøftes på kompeten-
ceteam, bliver forældre spurgt, om det er i orden. 
Hvis det er nødvendigt at lave handleplan, inddra-
ges forældrene. Forældrene orienteres, når der la-
ves en handleplan med specifikke mål.  
 
Svært at teste elever fra 0.-2. klasse vedr. dys-
leksi. Ca. 10 elever er på ’Den store handleplan’ 
og har været omkring læsesporet på la Coursvej.  
Skolen har ca. 30 elever med dysleksi eller dys-
lektiske vanskeligheder. 
 
Forældrerepræsentanterne ønsker en form for 
kommunikation, når en elev skal have støtte. 
Hvad man som forældre kan forvente, når der 
iværksættes hjælpeforanstaltninger? Det får man 
ifm. tidlig læsehjælp, men f.eks. ikke i tidlig mate-
matikhjælp. 
 
Trine foreslår, at der udarbejdes en pamflet til 
overordnet kommunikation omhandlende hvad 
kan man forvente/hvad er kravene til forældre ifm. 
støtteforanstaltninger. Pamfletten ’prøves af’ på 
Kristina og Tilde og tages med på januar mødet. 
 
Lars oplyser, at det forventes at forældrene orien-
teres, hvis der etableres støtteforanstaltninger. Mi-
chael mener, at ansvaret går begge veje, og at 
forældrene også har et ansvar for at kontakte sko-
len, hvis de mangler information om deres barn. 
 

Lars/Lene 



  

 

7 Status på gårdtoiletter (O) 
 
 

10 
min 

Skolen skal umiddelbart selv afholde udgiften til 
let renovering af gårdtoiletter. Tirsdag d. 
20.11.2018 skulle skolen have holdt møde BBE 
(By, Byggeri og Ejendomme) om tilbud på samt 
muligt tilskud til at få istandsat toiletterne, så de 
kan åbnes igen. På nuværende tidspunkt er det 
stadig ikke fået afklaret om, der bliver bevilget an-
lægsmidler.  
 
Skolerne på Frederiksberg fik en henvendelse fra 
forvaltningen i slutningen af sidste uge og blev 
bedt om at fremsende forslag til anlægsarbejder, 
som kunne færdiggøres i 2018.  
Søndermarkskolen fremsendte forslag om gårdtoi-
letterne og afventer en politisk behandling om for-
slaget godkendes. Hvis ikke vi får anlægsmidler til 
renovering i år, vil arbejdet blive iværksat lige efter 
nytår og forventes at koste ca. 300.000 kr.  
 
Kristina opfordrer skolens ledelse til at udarbejdet 
en bruttoliste over ønsket ny anlæg/nye projekter 
således man er klar kommer der ekstra bevillinger 
fra kommunen/stat.  
 

Lars/Hanne 

8 Status på isolering af faglokaler (O) 
 
 

10 
min 

Biologi, fysik, det gamle psykologkontor og grov-
køkken er færdigisoleret. Håndværkerne går i 
gang onsdag med billedkunstlokalerne.  
Skolen har rettet henvendelse til BBE om yderli-
gere efterisolering af vinduerne i de nævnte loka-
ler. 
 

Lars 

9 Computerspil i Klub Norden (D/B) 
 
 

10 
min 

På baggrund af forældrehenvendelser ønskes 
skolebestyrelsens opbakning til, hvilke spil der 
spilles i klubben. Diskussion tager udgangspunkt i 
Franks fremsendte oplæg. 
 
Trine roser oplægget og foreslår, at det lægges på 
Intra. Forældrerepræsentanterne spørger ind til de 
forskellige spil og til aldersgrænser f.eks. hvorfor 
træffer klubben beslutning om, at 9- årige må 
spille spil, som er anbefalet fra 13 år?. 
 
Frank gør opmærksom på, at der er en pædago-
gisk vurdering af de enkelte spil og oplyser, at 
børnene ikke selv kan installere programmer på 
computerne. Børnene har brugernavn og der kan 
laves en logfil. Der er ikke restriktioner på compu-
terne, for børnene skal lære computeretik. 
 
Der er 3 hvide computere, som er forbeholdt pi-
gerne. Resten af computerne er fælles for alle.   
 
Oplægget rettes igennem af Frank og Kristina og 
lægges på klubbens hjemmeside og Intra.  

Frank 

10 Frugtordning i Klub Norden (O) 
 

10 
min 

Klubben oplever, at forældrene ikke betaler for 
klubbens frugtordninger og at anmodninger bliver 
afvist på MobilePay. Frank orienterer om, at klub-
ben forsøger at indsamle data indtil den 1./1.-
2019 for at få et overblik over hvem der får frugt 
iht. hvem der betaler.  
Frugtordning i klubben skal med på januar mødet.  

Frank 



  

 

 

11 Kursus for skolebestyrelsesmed-
lemmer ved Skole og Forældre (B) 
 
 

10 
min 

Kristina orienterer om, hvilke kurser Skole og For-
ældre udbyder og hvornår det er muligt at afholde 
et kursus. Se venligst: http://skole-foraeldre.dk/ar-
tikel/kurser-skolebestyrelsen - til orientering 
 
Kristina foreslår, at kursus afholdes i februar 
2019. Aftales i samarbejde med Lars.  
 

Kristina/ 
Lars 

 
Meddelelser (meget gerne ud fra et skriftligt oplæg): 

12 Forældrerepræsentanter (O) 
 

Max 
10 
min 

Skolebestyrelsens december møde ændres til 
mandag den 17. december 2018. 
 

 

13 Elevrådsrepræsentanter (O) 
 

Max 
5 min 

Har modtaget dagsorden, men mødte ikke op. 
Lars kontakter dem. 
 
 

 

14 Medarbejdere i skolebestyrelsen, 
herunder TR (O) 
 

Max 
5 min 

Ole oplyser, at lærerne føler sig pressede på tid af 
projekter. Trine kunne godt tænke sig at se en 
evaluering på de projekter, skolen deltager i – 
f.eks. læring der ses, som kan bruges som input til 
formandsrådsmøderne. 
Tages med på januar mødet. 
 

 

15 Skoleledelsen (O) 
 

Max 
10 
min 

Forældrerådsmøde. Godt besøgt og meget enga-
gerede forældre, men også en hård retorik. 
 
APV – er ved at blive lavet sammen med AMR 
Mai Wedfall. Evalueres sammen med SFO og 
klub. Overordnet orientering om APV til skolebe-
styrelsen.  
 
UPV (Uddannelsesparatvurdering) går i gang nu 
for 8.-9. klasser.  
 
Skolen har modtaget 356.000 kr. som skal anven-
des til at mindske andelen af elever med højt sko-
lefravær og til at øge andelen af elever, der erklæ-
res uddannelsesparate. 
 
AULA – temadrøftelse om skolehjemkommunikati-
onen.  
 
Ansøgning om midler til samarbejde mellem c-
spor og normalelever.  
 

 

16 SFO (O) 
 

Max 
5 min 

Peter har MUS samtaler med samtlige ansatte 
indtil jul, hvor der bl.a. drøftes UUV.  
En pædagog kommer i arbejdsprøvning fra 3. de-
cember – mandag/onsdag/fredag eftermiddage.  
 
2 studerende starter også den 3. december. 
 

 

17 Klub Norden (O) Max 
5 min 

Får studerende til december.  
 
Bruger en del tid på at udsluse ungdomsklub 
medlemmer i øjeblikket.  
 
Frank opfordrer til at bruge hjemmesiden til at ori-
entere sig om de tiltag, der er. 

 

http://skole-foraeldre.dk/artikel/kurser-skolebestyrelsen
http://skole-foraeldre.dk/artikel/kurser-skolebestyrelsen


  

 

 
Trine opfordrer til, at der ikke meldes flere børn til 
arrangementer end der er plads til. Opfordrer 
også til, at klasser ikke bliver glemt og at lovede 
arrangementer bliver afholdt. 
 
 

 

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

10 
min 

 
 

 

19 Eventuelt (O) 5 min Lars spøger om det er muligt at bruge Intras be-
skedsystem i stedet for beskedsystemet i skolebe-
styrelsens redigeringsdel på Intra. Der er enighed 
om at bruge beskedsystemet på skolebestyrel-
sens redigeringsdel.  
 
Der er julekoncert den 4. december kl. 16.30, som 
syng-sammen arrangement med mulighed for at 
købe kaffe og kage.  
 

 

 
 

Punkter til december-mødet: 
 
- Overordnet orientering om APV til skolebestyrelsen 
 
 

 
 

 


