
Skolebestyrelsesmøde 

Referat mandag den 14. januar 2013 kl. 16.30 – 18.30.  

Referent Bent Jørgensen 

 

Deltagere: Bettina, Dorthe, Jane, Kim, Laila(Dorte er indkaldt), Benedikte, Helle, Lars, Thomas, Marie, Mina, Bent, 
Birgit,  
Fraværende:  Bettina, Laila,   Mødeleder: Dorthe Lock 
Forplejning: Lidt godt fra havet 
 

Kl. 16.30 
1. Arbejdet med de to-sprogede forældre og 

elever.  

Orientering v. skole-/hjemvejleder Susanne 
Simonsen og koordinator Rikke Thrane. 
 

 
Rikke Thrane, skolens to-sprogskoordinator og 
Susanne Simonsen, skolens skolehjemvejleder holdt 

oplæg om deres respektive områder.  

Kl. 17.10 
2. Underskrivning af referat 

5 minutter 
 

 

 
Underskrevet 

Kl. 17.15 
3. Meddelelser/orientering 

 

 

 Formand 
 

 På initiativ af Susanne Aagaard 
Skolebestyrelsesformand for Tåsinge 
skolen har jeg sammen med Peter 
Bjerregaard Andersen, 

Skolebestyrelsesformand 
Rantzausminde Skole, Charlotte 
Kjærgaard formand for 
skolebestyrelsen Skårup Skole 
fremsendt følgende læserbrev til 
FAA, Stiften og Ugeavisen… 

 Der er nu udfærdiget et brev til 
børne-/ungeafdelingen vedr. skolens 

internetproblemer. Dette afsendes 
snarest, hvis de lovede forbedringer 
ikke er på plads indenfor 14 dage. 

 Der har været holdt møde i 
forskønnelse udvalget. Der er 
kontakt til Svendborg Erhvervsskole, 
teknisk afdeling, malerafsnittet. De 

vil gerne deltage i et møde vedr. 
forskønnelse, hvor der bl.a. kan 
indgå brobygning mellem deres 
elever og vores elever. Der er 
desuden taget kontakt til kommunen 
vedr. fundraising. Der har desuden 
snakket sponsorering i udvalget.  

 Integrationsrådet inviterer til møde 
for alle elever og forældre den 22. 
januar. Her vil bl.a. komme oplæg 
fra unge med anden etnisk baggrund 
end dansk om 

uddannelsesmuligheder. 
 Det er nu muligt for nogle 

Thurøelever at få buskort. Enkelte 
veje på Thurø er nu klassificeret som 
farlig skolevej. 

 
 Skoleledelse 

 

 Vi er nu i godt gang med 

innovationskurser for lærerne. Disse 
peger direkte mod innovationsugen 
for eleverne i uge 7. 

 Skolens udviklingsplan er på 
pædagogisk rådsmøde på onsdag – 
præmisserne er bl.a. 
skolebestyrelsens drøftelse på sidste 
møde. 

 Medarbejdere  LC stiller spørgsmål vedr. 
optagelsesproceduren for 
sportsklasserne. Punktet sættes på 

Kommentar [b1]: Kan ses som bilag 1 

herunder. 
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dagsordenen til næste møde. 
 I et enkelt storteam er eleverne 

blevet opdelt i spisegrupper, hvor de 
på skift besøger hinandens hjem. 

 
 Øvrige forældrevalgte 

 

 

Intet 

 Elever Elevrådet er i gang med at planlægge en skolefest for 
alle elever på skolen. Festen skal være med til at 
styrke sammenholdet på skolen. 

Kl. 17.30 
4. Overgangsarbejdet 

Drøftelse af oplæg + ændringsforslag til principper.  

Se bilag. 
 

 
Principperne drøftet og besluttet. Bilag 2.a 
Retningslinjer vedr. udmøntningen blev drøftet. Bilag 

2.b. BV orienterer fødeskolerne om de nye 
beslutninger vedr. overgangsarbejdet ultimo januar. 
 

Kl. 17.50 
5. Besparelser 

Høringssvar – se dette link: 
http://www.svendborg.dk/om+kommunen/%c3%b8
konomi+og+tal/budget+2013/besparelser+2013+-
+i+2014? 
 

 
Drøftet og besluttet. Det endelige høringssvar kan ses 
herunder: Bilag 3 

Kl. 18.10 
6. Børne-/ungepolitik 

Høringssvar 
 

 
Drøftet og besluttet. Det endelige høringssvar kan ses 

herunder: Bilag 4 

Kl. 18.30 
7. Eventuelt 
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Bilag 1 
Skal vores børn betale for politiske kompromiser? 

 

Politikerne i Børn og Unge udvalget skal tage stilling til skolernes ressourcetildeling i de 

kommende år, bl.a. den såkaldte garantimodel. Begrebet dækker over en småklasse regulering, hvor 

der flyttes penge fra skoler med store klasser til skoler med små klasser. 

De skoler, som får glæde af en garantimodel, er i forvejen tilgodeset på en række andre områder. 

Allerede nu er der særtildelinger, der skaber stor forskel på, hvor meget en elev koster på hver 

folkeskole i Svendborg Kommune.  

 

I indeværende skoleår 2012/13 koster billigste elev 54.626 kr. (Rantzausminde Skole), mens dyreste 

elev koster 66.416 kr. (Vestermarkskolen). Såfremt politikerne vedtager garantimodellen vil 

forskellen stige yderligere, så billigste elev koster 53.617 kr. (Tåsingeskolen) og dyreste elev koster 

70.905 kr. (Vestermarkskolen).  

 

Nogen omfordeling mellem skolerne er både nødvendig og fuldt berigtiget for at give børn fra 

forskellige kår lige chancer for uddannelse og et godt liv. Men en omfordeling, der skaber så stor 

forskel på skolernes muligheder for at uddanne hvert barn, har vel næppe været den politiske 

intention med garantimodellen eller den ny skolestruktur for den sags skyld.  

 

Skolestrukturens målsætning var fra politisk side at skabe større enheder, med større faglighed og 

en rentabel økonomi. Garantimodellen flytter ressourcer fra de skoler, som lever op til den 

målsætning. 

 

Den økonomiske omfordeling mellem skolerne har nået et sådant omfang, at man kan stille 

spørgsmål ved, om vores børn på Nymarksskolen, i Rantzausminde, Skårup og på Tåsinge fortsat 

vil få en god uddannelsesmulighed, eller om de betaler prisen for de politiske kompromiser. 

Vi vil derfor gerne appellere til, at politikkerne hæver blikket, ser på den samlede omfordeling og 

beslutter en ressourcetildeling til skolerne, der er til gavn for alle børn i Svendborg Kommune. 

 

Kim Christiansen, Peter Bjerregaard Andersen, Charlotte Nymark Kjærgaard og Susanne Linnet 

Aagaard 

Formænd for skolebestyrelserne på Nymarkskolen, Rantzausminde Skole, Skårup Skole og 

Tåsingeskolen 

Replik: Særtildelinger skaber stor forskel på hvor meget en elev koster på hver folkeskole i 

Svendborg Kommune 

Vi stiller gerne op til uddybning af udfordringerne med garantimodellen og tallene bag læserbrevet. 

___________________________ 
Susanne Linnet Aagaard 
Bregningevej 38, Tåsinge 
5700 Svendborg 
Tel 88 30 46 56 
Mobil 21 62 68 18 
susanne@linnet-aagaard.dk 
  

mailto:susanne@linnet-aagaard.dk
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Bilag 2 a 

 
 
PRINCIPPER VEDR. overgang fra 6. – 7. klasse.  
 
 

 
For at skabe den bedst mulige overgang fra 6. klasse på hhv. Tved, Thurø og 

Ørkild Skoler til 7. klasse på Nymarkskolen afvikles årligt nedenstående 
aktiviteter: 

Mulighed for deltagelse i forældremøder ved starten af 6. årg.  
Såfremt der er ønske herom fra fødeskolerne deltager repræsentanter for  

forældrekredsen/skoleledelsen gerne i forældremøder på fødeskolerne ved 
skoleårets start efter nærmere aftale 

 
Introbesøg (ultimo februar) 

Hver klasse på fødeskolerne får besøg af en klasse fra Nymarkskolen samt en 
lærer og en leder. Formålet med besøget er at give eleverne den første 

information om 7.klasse og overgangen hertil 
 
Informationsmøde for elever og forældre 

Der afholdes før-forældremøde i april/maj med klasselærere, ledelse, nogle 
nuværende 7. klassesforældre samt elev(råds)repræsentanter  

 
Introdag Eleverne fra Nymarkskolens fødeskolers 6. klasser kommer på besøg til 

en introdag i slutningen af skoleåret, før de skal starte i 7. klasse.  
 

Opdeling i storgrupper  
Ledelsen på Nymarkskolen deler på baggrund af oplysninger fra afgivende skole 

eleverne i storgrupper, disse storgrupper meddeles elever og forældre gennem de 
afgivende skoler inden sommerferien. Delingen foretages alene ud fra flg. 

kriterier: en ligelig fordeling af elever i forhold til køn, etnicitet, faglige og sociale 
kompetencer samt hidtidigt skoledistrikt  

 
Introforløb  
Der arrangeres et introforløb, således at lærerne og eleverne får et udbygget og 

veldokumenteret grundlag for en yderligere opdeling i klasser. Heri indgår bl.a. en 
lejrskole med 2 overnatninger. 

 
Udmelding af endelig klassedeling  
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Denne opdeling meddeles elever og forældre ved mail, inden den udmøntes i 
praksis.  

 
 

 
Vedtaget i skolebestyrelsen 

 
14. januar 2013 

 
 
Kim Christiansen   Birgit Villebro 

Formand    skoleleder 
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Bilag 2.b 
NI/LB/BVs forslag til  

Retningslinjer vedr. udmøntning af principperne vedr. overgangsarbejdet fra 6. til 7. årgang 

Ledelsen sørger til stadighed for at holde fødeskolerne opdateret med relevant information vedr. 

Nymarkskolen via link fra fødeskolers intra. 

Sportsklassen på 7.-8. årgang arrangerer evt. idrætsdag for 5. årgang i maj-juni  

Yngre søskende inviteres evt. med til årligt sommerarrangement 

Ledelsen udarbejder hvert år i forbindelse med skoleårets planlægning en overgangsplan med 

datoer, så den kan indgå i planlægningen både på fødeskolerne og vores egen skole 

Overgangsplanen består af følgende elementer. Det nærmere indhold af de enkelte aktiviteter 

planlægges af de ansvarlige med inspiration fra idékatalog på intra. 

Nye forløb samt evalueringer samles ligeledes på intra. 

Aktivitet Tid Indhold Ansvarlig 

Overgangsplan juni  SL 

Forældrebrev vedr. 

overgangsplan + 

oprettelse af infomappe til 

kommende 7.årgang på 

hjemmesiden 

 

januar  SL 

Introbesøg 

Hver klasse på 

fødeskolerne får besøg af 

4-5 elever fra 7.årg. på 

Nymarkskolen samt en 

lærer og en leder  

  5.-6. 

lektion 

fredag i 

uge 9  

Præsentation og mulighed for elev-

elev-samtalter + info om tilbudsfag, 

evt. elevunderholdning (varighed 

1,5 time) 

7.a + 7.b Tved Skole 

7.c + 7.d Thurø Skole 

7. e + 7.f Ørkildskolen afd. Øst 

7.g + 7.h Ørkildskolen afd. Byen 

Klasselærerne på 7. 

årg. (+SL) 

Sidste frist for aflevering af 

valg af tilbudsfag 

(fransk/tysk) 

15/3 Skriftlig information til forældre 

med oplysning om konsekvenser af 

valget.  

SL på NY samt SL 

og klasselærere på 

TH, TV, ØR 

Informationsmøde for 

elever og forældre. 

Overordnet information 

om skolen, herunder 

tydelig information om 

kriterier for opdeling i 

storgrupper og klasser 

samt begrundelser herfor. 

Information fra forældre, 

information fra elever 

23/4  SL, SKB, elevråd 

Sidste frist for aflevering 

af ansøgning vedr. buskort 

30/4  SL 

Sidste frist for afsendelse 

af elevoplysninger fra 

fødeskoler 

30/4  SL på NY samt SL 

og klasselærere på 

TH, TV, ØR 

Introdag  20/6 (HUSK: ingen prøver/censorater) 

Eleverne fra fødeskolernes 6. klasser 
Kommende 

klasse/teamlærere 
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kommer på besøg sammen med 

nuværende klasselærere. Stjerneløb 

(se idékatalog) 

Forældremøde 20/6 

17-18 

Fyraftensmøde med information om 

storgrupperne og overordnet 

information om introugerne og 

information om første skoledag. 

Kommende 

klasse/teamlærere 

Skriftlig orientering om 

storgruppeinddeling samt 

overordnet information 

om introugerne og 

information om første 

skoledag 

24/6  SL (sammen med 

klasselærere)  via SL 

på fødeskoler 

 

Første skoledag 8-14 Fællessamling, introduktion til 

kontaktlærere, fotografering og 

endeligt program for introforløb 

 

Introforløb  4 ugers introforløb med fokus på 

undervisning samt observation af 

eleverne m.h.p dannelse af så 

homogene og velfungerende klasser 

som muligt. Indhold: 

undervisningsaktiviteter, der 

fremmer opbygning af relationer, 

fælles sprog og kultur samt giver 

lærerteamet mulighed for at få 

kendskab til eleverne i forhold til 

engagement, faglighed, humor, 

åbenhed. 

 

 

Del af introforløb  2 dage i hallen med fokus på 

selvværd, sprog og 

samarbejdsøvelser m/inspiration fra 

Nicolai Moltke Leth og True North  

Teamets 

inklusionslærere i 

samarbejde med LC, 

ML 

Del af introforløb  3-dages tur med fokus på fælles 

oplevelser og opgaver/udfordringer 

Klasse/teamlærere 

Papirindsamling   Kontaktforældre i 

samarbejde med 

klasselærere 

Forældremøde m/u elever senest 

uge 40  

Foregår i storgruppen og indeholder 

bl.a. fællesspisning og 

forventningsafstemning vedr. 

fremtidigt skole-hjemsamarbejde 

Klasse/teamlærere 

Forstå din teenager Uge 

43+44 

 LJ i samarbejde med 

øvrige res. personer 

Etablering af 

venskabsklasseaktiviteter 

mellem 8. og 7. årgang 

Uge 43 Venskabsklasseinvitation fra 8.a til 

7.a, 

8.b til 7.b, 8.c til 7.c o.s.v. – f.eks. 

frikvartersaktivitet, 

Klasselærere i hhv. 

8. og 7.klasserne 
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præsentation af 

undervisning, 

underholdning 

Forskønnelsesarrangement Senest 

15/11 

 Klasselærere i 

samarbejde med 

kontaktforældre 

Evaluering af introforløb 

(elever og forældre) 

Uge 6-9 Spørgeskema m.v. Klasselærere i 

samarbejde med SL 

Introbesøg hos kommende 

7. klasser på de 3 

fødeskoler 

  5.-6. 

lektion 

fredag i 

uge 9  

Præsentation og mulighed for elev-

elev-samtalter + info om tilbudsfag, 

evt. elevunderholdning (varighed 

1,5 time) 

7.a + 7.b Tved Skole 

7.c + 7.d Thurø Skole 

7. e + 7.f Ørkildskolen afd. Øst 

7.g + 7.h Ørkildskolen afd. Byen 

Klasselærerne på 7. 

årg. (+SL) 

Fælles ”Blå mandag” for 

alle elever på 7. årgang 

 Klassearrangementer for alle elever Kontaktforældre 
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Bilag 3 

 
14. januar 2013 

 
Høringssvar vedr. besparelser 

Det er med stor beklagelse, vi må konstatere, at der allerede nu – kun 2 år 
efter de omfattende strukturændringer, der netop skulle forebygge årlige 

”salamibesparelser”, atter skal findes besparelser på børn- og ungeområdet.  
Vi ser børn- og ungeområdet som det område, hvor fremtidens borgere dannes 

og udvikles. Det er vigtigt både af menneskelige og økonomiske årsager, at 

opgaver på dette område løses så kvalitetsfuldt som muligt med anvendelse af 
eksisterende viden om, at det er bedre ”at forebygge end at helbrede”. 

Vi er særdeles betænkelige ved forslaget om at nedlægge naturskole og 
sejladstilbud, idet vi i disse to velfungerende undervisningstilbud ser gode 

muligheder for i praksis at udmønte visioner og værdier beskrevet i 
kommunens Formål for skole og dagtilbud frem mod 2014.  

En nedlæggelse af projekterne vil være i modstrid med ovennævnte samt 
kommunale beslutninger vedr. fremme af idræt og bevægelse (idrætsskoler, 

bevægelsespolitik), den netop besluttede science strategi 2013-15, betoning af 
det maritime bl.a. i Strategi 12 etc. 

Vi appellerer til, at der til stadighed fokuseres på skabelsen af økonomisk 
bæredygtige enheder, således at kommunens driftsmidler udnyttes bedst 

muligt og udmøntes i så kvalitetsfuld en opgaveløsning som muligt.  
 

Venlig hilsen  

MED-udvalg, skolebestyrelse og ledelse på Nymarkskolen 
 

Thomas Lejre Kim Christiansen Birgit Villebro 
Næstfmd. MED skolebest.fmd. skoleleder 
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Bilag 4 

 
14. januar 2013 

 
Høringssvar vedr. ny Børn- og ungepolitik 

Vi kan tilslutte os forslaget til ny børn- og ungepolitik med følgende 

bemærkninger:  
Det bør præciseres, hvad der er målet med at formulere en sammenhængende 

børn- og ungepolitik, samt hvem der er målgruppe for de aktiviteter, politikken 
udstikker rammerne for. 

Det bør præciseres, hvorvidt der er tale om visioner, mål eller forventninger.  
Første linje bør ændres til ”Børn og unge er forskellige og skal gives lige 

muligheder” 
Det er en kvalitet, at der konsekvent tages udgangspunkt i et resursesyn på 

elever og familier, der har forskellige vanskeligheder 
Det er ligeledes en kvalitet at formulere overordnede forventninger til såvel 

børn/unge og forældre som professionelle og at tydeliggøre respekten for 
deres forskellige roller og opgaver ved at opdele forventningerne i forhold til de 

3 kategorier af persongrupper. 
 

Såfremt der efter 28/1 udarbejdes konkrete mål og værdigrundlag, bør disse 

sendes i høring forud for endelig vedtagelse.  
Venlig hilsen  

MED-udvalg, skolebestyrelse og ledelse på Nymarkskolen 
 

Thomas Lejre Kim Christiansen Birgit Villebro 
Næstfmd. MED skolebest.fmd. skoleleder 
 


