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Deltagere: Kim, Dorthe, Michael, Jane, Laila, Klaus, Thomas, Bent, Birgit, Johanne, Thor, Bettina, Anette, Benedikte 
Fraværende:  Laila   Mødeleder: Michael  
 

SKOLEBESTYRELSE 

10/8  

12/9 Skole-hjemsamarbejde, samværsregler, LOMA-drift 

11/10 Budget 2011, , samværsregler,  

17/11 lejrskoler/skolerejser, Skole-hjemsamarbejde, omsorgsplan, evaluering, mad/måltidspolitik 

19/12 Bygninger, resursetildeling 

4/1 Budget,UP, sundhedspolitik (herunder alkohol), trivselspolitik, skole-hjem-samarbejde, 
samværsregler,  

18/1 Overgangsarbejde/klassedannelse., blå mandag, årsmøde, 

13/2 Klassekasser, lejrskoler, evaluering resursetildeling, UP, sportsklasser,  

13/3 UP, IT-strategi, budget 

26/4 Skolefoto-firma, inklusion/differentiering,  

18/6   

 førstehjælpskurser, forslag om forældrekurser, Forældreønsker om garderober/knager inde i 
klasserne, retningslinjer ang. rygning både elever og personale, Netværksdannelse, forskudte valg 

 
1. Underskrivning af referat  

fra 14. dec. 2011 
Underskrevet 

2. Meddelelser/orientering  

 Formand 
 

Intet 

 Skoleledelse 

 
 De penge, der af skolebestyrelsen blev 

afsat til elevrådet, er nu brugt på indkøb 
af sofaer + musikanlæg til blokkene. 

 Skoleboden fortsætter efter 
forsøgsmåneden i december 

 Mange nye elever er skrevet ind på skolen 
her efter nytår. 

 Der er ved at blive planlagt en 
frikvartersindefodboldturnering 

 I øjeblikket er håndværkere i gang med at 
reparere en vandskade på skolen 

 
 Medarbejdere 

 
 

 I forbindelse med terminsprøverne 
afprøves vores trådløse netværk også. Vi 

er lidt spændte på om kapaciteten er stor 
nok. 

 
 Elever  Der har været en underskriftindsamling i 

gang mod den nye samværsregel om ikke 
at forlade matriklen.  

 
3. Budget 2012. 

Drøftelse af hvilke særlige 
indsatsområder skolebestyrelsen 
ønsker indarbejdet i forslag til 
budgettet samt fastlæggelse af 
procedure. 

 

Procedure for nyt budget 2012  
 

 Drøftelse af hvilke særlige indsatsområder, som 
skolebestyrelsen ønsker indarbejdet i budgettet 

 Procedure for budgetlægning fastlægges. 

 Proceduren meldes ud til Med. Udvalg og 

personale 
 Forslag/ønsker til budgettet kommer til 

skoleledelsen fra personale og elevråd – dette 
skal ske senest den 1. februar 2012. (I den 
forbindelse ses der også på eventuelle ændringer 
af kontoplanen) 

 Ledelsen laver et forslag til budget ud fra 

ovennævnte 
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 Udkastet drøftes i Økonomiudvalget (som består 

af Med. Udvalget + faggruppeformænd og 
funktionslærere + tre bestyrelsesmedlemmer) – 
Denne drøftelse fører til en udtalelse til budgettet.  

 Budgetforslaget lægges på Intra. Her har alt 
personale mulighed for at komme med 

kommentarer 
 Økonomiudvalgets udtalelse + personalets 

kommentarer tages med til skolebestyrelsen 
 Marts: Budgettet behandles i bestyrelsen. 

Skolebestyrelsens repræsentanter i økonomiudvalget 
blev: Dorthe, Kim og Thor 

 
Drøftelse af hvilke særlige indsatsområder,  
skolebestyrelsen ønsker indarbejdet i budgettet 
Mange forslag fremkom.  
Følgende områder, nævnt i tilfældig rækkefølge, ønskes 
styrket: Naturfag, forbedring af udearealerne gennem 

indkøb af bl.a. bord-/bænkesæt, undervisningsmidler, 

efteruddannelse af personalet, IT – teknologi, musisk-
kreative del af undervisningen, fysiske rammer, 
organisere undervisningen mere linjefagsagtigt, 
”fremelske” flere valgmuligheder i undervisningen, tid til 
fordybelse. Der bør budgetteres med et delbudget for 
hver af de to matrikler. 
Af ovennævnte prioriterede skolebestyrelsen IT – 

teknologi og den musisk/kreative del af undervisningen.  
 
 

4. Skole-/hjemsamarbejde 
Drøftelse af forslag til principper 
udarbejdet af BV på baggrund af 
beslutning på novembermødet. Se 
bilag. 
 

Generelt var der begejstring for oplægget. Der var en 
rigtig god diskussion, der medførte enkelte ændringer. 
Disse ændringer er skrevet ind med rødt i bilaget under 

referatet. 

5. Samværsregler 
På baggrund af en status på 
virkningen af samværsreglerne 
ønsker skoleledelsen en drøftelse af, 
hvorvidt skolebestyrelsen bør tage 
initiativ til en ændring af 
samværsreglerne vedr. udgang for 
eleverne.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lang spændende drøftelse resulterede i følgende: 

 Det bliver fra den 1. februar 2012 og tre måneder 

frem tilladt for alle elever i 7. – 9. årgang som en 
forsøgsordning at forlade skolen i skoletiden. 

 Elevrådet laver en skrivelse til eleverne om 
ændringen – ændringen sker grundet skolens 
manglende kantine 

 I formidlingen til eleverne lægges vægt på 
vigtigheden af at alle tager ansvar for altid at 

være gode repræsentanter for skolen – ved f.eks. 
altid at benytte skraldespande til affald etc. 

 Elevrådet ”lægger op” til flere 
frikvartersaktiviteter på skolen, idet målet om at 
fremme fællesskab og sundhed fortsat skal 
opfyldes. 

Efter de tre måneders prøveperiode evalueres forløbet i 

skolebestyrelsen. Ud fra evalueringen fastlægger 
skolebestyrelsen de fremtidige regler. 

6. Politik/pricipper vedr. trivsel og 
sundhed 
Drøftelse af forslag fra skoleledelsen 
(Se bilag) herunder evt. alkoholpolitik 
vedr. forældrearrangementer 

 
 

Udsat 

7. Udviklingsplan 2012- 
a) Drøftelse af om der er særlige 
principper eller indsatsområder, 

BV skitserede kort forløbet:  
 Besøg af psykolog Lars Hugo den 16. januar kl. 15 
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bestyrelsen ønsker indarbejdet i 
skolens udviklings- og 
organisationsplan. 
b) Orientering om den planlagte 
proces vedr. skolens udvikling samt 
drøftelse af bestyrelsens inddragelse i 
denne 

– 18 (fra skolebestyrelsen deltager Benedikte, 

Dorthe og Anette). På dette møde guider Lars 
Hugo os igennem en drøftelse af visioner og idéer. 

 Derefter afholdes to personalemøder, hvor det 
kommende skoleår planlægges ud fra dagen med 
Lars Hugo 

  

8. Dialogmøde 25/1 
Forberedelse af dette punkt: Forskelle 
og ligheder skolerne imellem.Hver 
skolebestyrelse fremlægger 1½ 
minutters indlæg om, hvad de hver i 
sær kan bidrager med til det fælles 
skolevæsen. (30 minutter) 
 

 

Udsat 

9. Eventuelt  Næste møde holdes på 10. – klassecentret. BV og BJ 

sørger for noget spiseligt. Klaus sørger for kaffe m.m. 
 I næste møde kan Anette ikke deltage 
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NYMARKSKOLEN 
PRINCIPPER VEDR. SKOLE-HJEMSAMARBEJDET  
Udgangspunkt:  

Vi forventer, at forældrene viser interesse og engagement i forhold til at støtte 
deres børn i at trives og lære 

Vi forventer, at forældrene bidrager aktivt til deres børns vigtige fællesskab 
med andre 

 

Vi bygger samarbejdet mellem forældrene og skolens personale på 
følgende værdier:  

 åbenhed 

 gensidig tillid 

 fællesskab om ansvar 

 ligeværd og respekt for vore forskellige roller i samarbejdet 

 

Mål:  
 at sikre alle elever størst muligt udbytte af deres skolegang gennem 

samarbejdet mellem dem, deres forældre og skolens personale  

 at hjælpe eleverne til at tage størst muligt medansvar for deres egen 

udvikling 

Derfor 
 Sørger vi for at give elever og forældre en god introduktion til skolen i 

forbindelse med skolestarten på hhv. 7. - 10. årgang 

 Har vi til stadighed et højt informationsniveau mellem skole og hjem bl.a. 

gennem anvendelse af skoleintra 

o Det forventes, at forældre er på Skoleintra minimum to gange om 

ugen. 

o Lærerne har op til tre hverdage til at besvare mails i Intra 

 Afholder vi trepartssamtaler, møder og arrangementer, hvor 

elever/forældre/personale kan  

lære hinanden at kende 

udveksle viden og erfaringer  
drøfte holdninger  

afklare forventninger til hinanden i samarbejdet 

 Opfordrer vi til, at der omkring alle storgrupper etableres kontaktråd 

bestående af elev- og forældrerepræsentanter, der sammen med 

klasselærerne kan planlægge fælles møder og arrangementer 
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Metoder: 
Aftales og udvikles i samarbejdet mellem elever/forældre/personale omkring 

den konkrete storgruppe og kan tage udgangspunkt i følgende idékatalog: 
Information 

 udsendelse af elektroniske nyhedsbreve, opslag, lektiedagbøger, skemaer 

mv. 

 udveksling af mails 

 telefonsamtaler  

 sms 

 elektronisk logbog 

Dialog 
 møder 

 hjemmebesøg 

 trepartsamtaler 

 cafémøder 

Arrangementer 
 sociale arrangementer 

 foredrag/debat 

 kulturelle arrangementer  

 fremvisning af elevprodukter (film/teater/musik/udstillinger etc.) 

 åbent hus hvor elever viser rundt/viser frem 

 forældrebank – forældre som resursepersoner 

 
 

 
 
Referent: Bent Jørgensen 


