
  

 
 

Referat Skolebestyrelsesmøde 

Dato: mandag den 25.03.2019 
Tidspunkt: 17:00-19:30 
Sted: På skolen/Templet 
Mødeleder: Kristina D. Bertram 
Sekretær: Lene Benedikte Gjøl 

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

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

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

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

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der særli-
ge ansvarlige, gæster og er det til ori-
entering (O), drøftelse (D) eller beslut-
ning (B) 

Tid 
Estime-
ret tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, kon-
klusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig 
og evt. deadline. 

Formid-
ling 
Til hvem, 
af hvem 
og hvor-
dan? 

1 Velkomst og præsentationsrun-
de (O) 
 

5 min  
 

 

2 Valg af dirigent og referent (B) 
 

2 min Kristina og Lene  

3 Gennemgang og godkendelse af 
dagsorden (B) 
 

2 min Godkendt. Pkt. 14 udgår grundet tilrettelser i 
sidste øjeblik som SB ikke har haft mulighed for 
at orientere sig om. Godkendes på næste SB-
møde. 

Kristina 

4 Gennemgang og godkendelse af 
referat (B) 
Bilag: Referat 20.02.19 
 

5 min Godkendt   

5 Økonomi (regnskab) (O) 
Bilag: 

10 min Kort orientering 
Budget per fredag d. 22/3-2019 er fremsendt. Nu 
svarer det overens med det vi har fået meldt ud. 
Hvis man tager den understøttende undervisning 
helt ud så ligger forbrugsprocenten på 24 %. 
Nogle steder ser forbruget højere ud, det kan 
skyldes vi har betalt i januar for hele året. Vi 
mangler stadig at få refusioner for barsel og dets 
lige. Hanne er ikke for nuværende bekymret. Der 
er nedsat en arbejdsgruppe, hvor der undervis-
ningskontoen drøftes. Gårdtoiletter er stadig 

Lars/ 
Hanne 



  

 
 

undervejs. Drivhusets budget er stadig ikke kor-
rekt. Klub Nordens budget ser fornuftig ud.  

 
Indmeldte punkter: 
 

6 Høringssvar Aula (B) 
 

2 min Eftergodkendelse af Aula høringssvar. Hørings-
svaret er godkendt. 
Hvis forældrerådsrepræsentanter skal inddrages 
skal det være fordi det giver mening, (hvor de 
rent faktisk kan være sat ind i tingene og dermed 
kan komme med et reelt input). 

 

7 Høringssvar Min Uddannelse (B) 
 

2 min Eftergodkendelse af Min Uddannelse hørings-
svar. 
Se venligst bilag i SB mappe for orientering. 
UDGÅR grundet manglende dokumentation. 
Eftergodkendes på næste SB-møde. 

Trine 

8 Tilladelser til visning af bille-
der/foto (O) 
 

10 min Orientering om reglerne generelt på skoleområ-
det samt hvordan Søndermarkskolen forholder 
sig fremadrettet 
 
Forældre kan godt give samtykke til offentliggø-
relse af billeder og videoer én gang for alle med 
gyldighed ind til barnet stopper i skolen eller til 
samtykket bliver trukket tilbage. Det er vigtigt, at 
forældrene får en kopi af samtykket (elektronisk 
eller på papir), så de altid kan tjekke, hvad de har 
givet samtykke til.  
 
Der skal udarbejdes en samtykkeerklæring til 
foto og video optagelse, orientering om opbeva-
ring samt offentliggørelse af fotos og videoer 
som gælder internt for hele Søndermarkskolen.  
Vi skal sikre os at elevernes tarv og rettigheder 
ikke bliver misbrugt/brugt i andre sammenhæn-
ge. Slettepolitik er en af de vigtigste faktorer. 
Forældrene skal vide under hvilke vilkår, de un-
derskriver en samtykkeerklæring på. 
 
TV 2, DR og andre medier kommer med deres 
egne samtykkeerklæringer som er en aftale ml. 
forældrene og det medie, som skal bruge fo-
to/video af ens barn. 

Lars 

9 Spørgsmål til de forlængede 
frikvarterer  
 

5 min Henvendelse fra Tilde (FR). 
1. Hvad ønskede man at opnå ved at forlængede 
frikvartererne? En bedre udnyttelse af den under-
støttende undervisning, med bevægelse sammen 
med pædagogerne. At undgå konflikter, at sørge 
for at alle har mulighed for at være med i legen 
med voksenstøtte. 
2.Hvilke erfaringerne har man draget med de 
udvidede frikvarterer (fordele/ulemper)? Det er 

Tilde 



  

 
 

vi stort set kun gode erfaringer med. 
3. Er det til fordel for børnene / lærerne, eller 
bør man overveje en ændring? Det er en fordel 
for eleverne, og for pædagogerne. Ikke for lærer-
ne og deres arbejdstid, da pauserne tager tiden 
fra forberedelsestiden. 

10 Praktisk/musiske fag (O) 
 

5 min Generel orientering 
Der arbejdes lb. med hvordan og hvorledes (vi 
ønsker at alle er med). Der er snart indført design 
og håndværk på alle årgange. Skolen er blevet 
overhalet indenom i forhold til valgfagene og 
skoleorkesteret fra skoleforvaltningen. 

Lars 

11 Skole/hjem samarbejdet  10 min Skole/hjem samarbejdet. Der nedsættes en ar-
bejdsgruppe bestående af Trine/Ole/Lene til at 
udfærdige en politik/princip. Princippet skal god-
kendes på SB-møde enten i Juni eller August 
2019 så det er klar til det nye skoleår. 

 

12 Computerspil i Klub Norden (O) 
 

 min Orientering vedr. bilag til forældrene om Compu-
terspil i Klub Norden.  
Hjalte mener ikke at tilbuddet om computerspil 
bidrager til det som er klubbens formål. Der bru-
ges meget ventetid på sin tur og derved bruger 
man ikke tiden på alt det andet klubben har at 
byde ind med. Frank mener ikke det tager noget 
fra nogen, der bliver også tilbudt alt muligt an-
det. Det er trods alt et socialt fællesskab, frem 
for at sidde og spille derhjemme alene.  
Refleksionen er god når noget kommer på skrift, 
som forælder bliver man informeret og må ud fra 
klubbens synspunkt tage stilling ift. om ens barn 
skal benytte klubbens tilbud om er Computerspil. 

Frank/Kris
tina  

13 Forslag til kommende bestyrel-
sesmøde 2019/2020 (B) 

5 min Det bliver en turnus på mandag, onsdag, torsdag. 
Lene retter det til. Ny mødeplan godkendes på 
næste SB-møde. 

Lene 

14 Anti-voldspolitik (D/B) 10 min UDGÅR  
Rettelser er ikke er helt færdige. Rettelser skal 
sendes til Mikael, senest d. 9/4-2019. Godkendes 
på SB-møde i april 2019. 

Le-
ne/Mikael
/Rikke 

15 Høringssvar vedr. Strategi for 
skole-it 

5 min Til godkendelse til næste SB møde april 2019. 
Deadline 1. maj 2019 
Se venligst bilag i SB mappe for orientering. 
Alle læser igennem til det kommende møde og 
har evt. kommentarer med på mødet. Herefter  
bliver det endelige høringssvar sendt. 

Alle 

16 Høringssvar vedr. Fælles pæda-
gogiske Udviklingsformer 

5 min Til godkendelse på næste SB-møde april 2019. 
Deadline 12. april 2019. 
Se venligst bilag i SB mappe for orientering. 
Lene udarbejder et høringssvar.  

Kristina 

 
 

Meddelelser (meget gerne ud fra et skriftligt oplæg): 



  

 
 

13 Forældrerepræsentanter (O) 
 

Max 5 
min 

Ingen bemærkninger  

14 Elevrådsrepræsentanter (O) 
 

Max 5 
min 

Toiletterne er uskønne hvorfor elevrådet foreslår 
at hver årgang får et toilet, de skal varetage hver 
måned. Efter denne måned får den bedste toilet-
gruppe en præmie. Dette skal foregå kontinuert. 
Det er ikke rengøring og ikke de voksne, der be-
nytter elevernes toiletter – så i stedet for at fatte 
at de gør det forkert, så fatte at der er noget de 
kan gøre rigtigt. Hjalte og Isidor taler med Lars og 
Lene. 
Mellemtrinnet spiller fodboldturnering d. 3/4-
2019. 

 

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

Max 5 
min 

Ingen bemærkninger  

16 Skoleledelsen (O) 
 

Max 5 
min 

Fagfordelingen er i fuld gang.  

17 SFO (O) 
 

Max 5 
min 

Ingen bemærkninger  

18 Klub (O) Max 5 
min 

Info møde for nye forældre onsdag d. 3./4. 2019 i 
indskolingen. 

 

Afslutning: 

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

10 min   

20 Eventuelt (O) 
 

5 min Husk at sætte dagen på sammen med datoen, så 
man sikrer at der ikke sker fejl. 
 
Aprilmødet forlængelse med en time. 

 

 
Til de næste møder: 
 
April: 

Elevrådets fremlæggelse for personalegruppe – respons fra personalet 
Eftergodkendelse af høringssvar vedr. min uddannelse 
Ny mødeplan for SB-møder 2019/2020 
Godkendelse af antivolds-politik 
Eftergodkendelse af høringssvar vedr. strategi for skole-it 
Eftergodkendelse af høringssvar vedr. fælles pædagogiske Udviklingsformer 
 
Maj: 
 
 
Juni/August: 

Godkendelse af princip/politik for skole/hjemsamarbejdet 
 

 


