
  

 
 

Referat skolebestyrelsesmøde 
Dato: Torsdag, 21.6.2018 
Tidspunkt: 17:00-19:00 
Spisning: 19:00-21 
Sted: Templet, Søndermarkskolen 
Mødeleder: Mads Rosenkrans (for sid-
ste gang) 

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

2 Valg af dirigent og referent (B) 
 

5 min Mødeleder Mads 
Referent Mikael 

 

3 Gennemgang og godkendelse af 
dagsorden (B) 
 

5 min ✔  

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

5 min Begge referater godkendt  

5 Renholdelse af udearealer 
v/Thomas og Hanne (O) 

10 min Der bliver ryddet op hver morgen af 
pedellerne. 
På næste formandsrådsmøde tages 
problematikken op. 

Hanne 
 
Formanden 

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

10 min Økonomien gennemgået. Der kan godt 
komme et merforbrug. I slutningen af 
august vil der være et bedre overblik. 

Hanne 

Dagens emner: 
7 Orientering om den ledelses-

mæssige situation på skolen (O) 
v/Lars  

5 min Lene er tilbage på næsten-fuld tid. 
Mais vikariat slutter ved udgangen af 
skoleåret. 

 

8 Orientering om det nye skoleår 
(O) v/Lars 

15 min Indsatsområder og tiltag. Fagfordeling. 
Læring, der ses. 
Evaluering, mål og progression. 
Skriftsprogs- og matematik-strategier. 
Tidligere aktionslæring. 
Nu er der reflekterende teams over di-
daktiske emner. 
Literacy Numeracy er afsluttet i forrige 
uge. Evaluering efterspørges. 
Hvad vil Skolen gøre for Skolen? Hvad 
er Skolens strategiske mål? 

 
 
 
 
 
 
 
Lene 
 
Ledelsen  
 



  

 
 

 
KIDM matematik (+). 
 
AULA starter i januar 2019, som aflø-
ser for Intra. 
 
Skole-samfund skal gøres mere synlig. 
 
Hvor meget er vi på Skolen blevet på-
lagt? Hvad er ressourceforbruget? 
 
På næste arbejdsdag i Bestyrelsen 
kan vi tale om mere praktiske strate-
gier og mål. Hvad er indsatserne? Der 
skal noget på skrift. 
 
Fagfordelingen er færdiggjort. 

 
 
 
 
Lene 

9 Ny skolebestyrelse (O) v/Lars 10 min Lars har fundet to forældre som poten-
tielle forældrerepræsentanter. 
I september laver vi Årshjul. 
Datoer i det nye skoleår planlægges 
efter sommerferien. 

 
 
Lene og 
Trine 

10 Status på politikker (D/B): 
 Mad og måltid 
 Antimobbe 
 Mobil 

15 min Mad og måltidspolitik ligger allerede på 
Intra 
 
Antimobbestrategi lægges på Intra 
 
Mobilpolitik lægges på Intra 
 
Værdiregelsæt kommer efter antimob-
bepolitikken 
 

Lars, Mads, 
Lene og Kri-
stina 

11 Høringssvar - Strategi for sprog-
lig udvikling og skriftsprogskom-
petencer (B): 
Div. Bilag 

5 min Hvad gør vi fremadrettet, for at undgå 
dobbeltarbejde i ledelsen og skolebe-
styrelsen? 
 
Der skal ske en forventningsafstem-
ning i forbindelse med Strukturudvalget 
og Årshjulsmødet. 
 
Der kommer et seminar om ledelse og 
skolebestyrelser. 

 

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

 
Max 
10 min 

Dialogmødet og formandsrådsmøder 
er vigtige og givtige. 
Mere information efterlyses i forbin-
delse med slutningen af skoleåret. 

 

13 Elevrådsrepræsentanter (O) 
 

Max 5 
min 

Brev til Kommunen om mobilpolitik bli-
ver sendt. 

 

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

Max 5 
min 

Frustration over fagfordelingen og 
manglende kommunikation. Informa-
tion er givet. 

 

15 Skoleledelsen (O) 
 

Max 
10 min 

Herunder orientering om det aflyste 
Forældrerådsmøde, fordi der ikke var 
nogen punkter til dagsorden. 
Situationen i kommende 7. og 8. klas-
ser. Klasserne er lagt sammen. Alt var 
gennemarbejdet. 

 



  

 
 

Forældrehenvendelse om opfølgning 
på læsekursus i 4E. Nyt møde er aftalt 
med moderen til barnet. 
En henvendelse fra nogle forældre til 
Gorm. Det største problem er måske 
den (manglende) kommunikation. 

16 SFO (O) Max 5 
min 

Toiletindsatsen. Der gøres en stor ind-
sats. Der forfattes noget skriftligt efter 
ferien. 

 

17 Klub (O) Max 5 
min 

Klubben åbner efter ferien kl 14. Luk-
ketid kommer til at ligge senere end i 
dag. Der er mange aftenarrangemen-
ter og kolonier. Efter ferien vil der ligge 
en fast plan. 
Senere vil vi tage debatten om brugen 
af computere. 

 

Afslutning: 
18 Opsummering, hvad er besluttet 

og hvem gør hvad til næste 
gang? (B) 

10 min   

19 Eventuelt (O) 
 

5 min Skolebestyrelsesmødet i maj blev af-
lyst med kort varsel, og det blev vurde-
ret, at der ikke var behov for at mødes 
fysisk før det ordinære møde i juni. 
 
Om brugen af Intra. 

 

 
 


