
Skolebestyrelsesmøde (i mødelokale ved skolens kontor)  
Referat onsdag den 10. august 2011 kl. 16.30 – 19.00 

Referent Bent Jørgensen 

 

Fraværende: Ingen 
 
 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet 
den 12/5 

Godkendt – dog blev en række tidspunkter og datoer for 
skolebestyrelsesmøderne i dette skoleår ændret. De reviderede 
mødetidspunkter kan ses på hjemmesiden under 
skolebestyrelsen/kalender. 

2. Meddelelser/orientering  

 Formand 
 

Intet 

 Skoleledelse 
 

Fra Birgit 
 Det går rigtig godt. Mange ting er der allerede 

styr på – MEN der er også en hel del områder, 
hvor der mangler lidt. 

 Alle er nu mødt på arbejde og virker meget 
engagerede og tændte på opgaven. Hele 
personalet mødtes den 8/8 til fælles start bl.a. 
med foredrag om unge og læring. 

 Der har arbejdet håndværkere på skolen en 
stor del af sommerferien og skolens tekniske 
serviceleder, har endnu ikke holdt 
sommerferie. 

 Masser af flyttekasser fra diverse skoler er 
ankommet til skolen og er nu ved at blive 
sorteret. 

 I denne uge forventes det, at vi ansætter en 
årsvikar til Blok A, idet en lærer derfra fik orlov 
til afprøvning af nyt job som uu-vejleder lige op 
til sommerferien  

Fra Bent: 
 Hjemmesiden er nu ved at blive opbygget. Kom endelig 

med kommentarer/ forslag til hvordan den bliver 
optimal!! Send mail eller ring til Bent. 

 
 

 Medarbejdere 
 
 

 Rigtig god gejst hos personalet. Stemningen er 
god. Nicolai Moltkes foredrag var supergodt – vi 
håber, at Nicolais input vil kunne ”anvendes” 
på vores skole.  

 Der har været afholdt konstruktive og gode 
møder i de forskellige blokteam. 

 10 – klassecentret er på initiativ fra 
lærerkollegiet blevet flyttet fra Byskolen til 
Vestre skole. Dette er meget positivt. 
 

 Eleverne i 10. Klasse tager til Bornholm på 
mandag 

 Der er i alt 110 elever i 10. Klasse. 

 
  

 Elever  Intet – elevrådsvalg finder sted inden næste 
møde i skolebestyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 

3. Forretningsorden 
Vi skal jvfr. §13 i kommunens 
styrelsesvedtægt se s.11 
Styrelsesvedtægt Svendborg 
Skolevæsen følge op på punkt 3 fra 

Følgende blev besluttet: 
 Dagsordenen udfærdiges af formand, næstformand, 

skoleleder og viceskoleleder. 
 Dagsordenen (inkl. Bilag) udsendes senest 4 dage før et 

møde. 

http://www.svendborg.dk/files/Svendborg%20kommune/Børn%20og%20Unge/høringer/Styrelsesvedtaegt_skoler/Styrelsesvedtægten%20pdf.pdf
http://www.svendborg.dk/files/Svendborg%20kommune/Børn%20og%20Unge/høringer/Styrelsesvedtaegt_skoler/Styrelsesvedtægten%20pdf.pdf
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sidste møde og fastlægge vores 
forretningsorden f.eks. m.h.t. 
procedure vedr. dagsorden og referat, 
mødeledelse, forplejning etc. 

 Mødernes placering på skoleåret er nu vedtaget og kan 
ses på hjemmesiden: Skolebestyrelsen/kalender. 

 Forplejning: Den mad, der serveres for eleverne fra ”Det 
gode madhus” serveres også for skolebestyrelsen. 
”Skolen” bestiller og betaler. 

 Møderne skal afholdes på begge matrikler i løbet af et 
år. 

 Mødeledelse: Dirigentrollen går på skift. Dirigenten er 
udpeget i dagsordenen. 

 Punkterne skal udførligt beskrives i dagsordenen. 
 Anfør ved hvert punkt om det er til drøftelse eller 

beslutning. 
 Punkter, hvor elevrådsrepræsentanterne kan inddrages, 

lægges først. 
 Meddelelser placeres først på mødet. Mødelederen styrer 

med ”hård hånd” – så dette punkt ikke fylder for meget. 
 Der skal sættes tider på hvert punkt – disse kan 

selvfølgelig undtagelsesvis tilsidesættes. Styres af 
dirigenten. 

 
 

4. Forventninger til 
skolebestyrelsesarbejdet 
a) Drøftelse med udgangspunkt i kort 
præsentationsrunde 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
b) Drøftelse af behov og forslag vedr. 
uddannelse/introduktion til 
skolebestyrelsesarbejdet 

4.a: 
Her kom alle med input. 
 En ufuldstændig liste: 

 Interesse for sit barns skolegang. 
 Spændende skoleform. 
 Være med til at opbygge helt ny skole. 
 Spændende ungdomskultur 
 Har tidligere været med til spændende 

bestyrelsesarbejde 
 Det er i skolebestyrelsesarbejdet, vi rigtigt kan præge 

skolen. 
 Danmark skal ”overleve” på uddannelse – det vil vi 

gerne medvirke til. 

 Vi har været bekymret for tidspresset op til 
strukturændringen – nu vil vi gerne kunne påvirke 
processen. 

 Man føler en forpligtigelse til at være med. 
 
4.b: 
 

· Formanden foreslår på dialogmødet 1. sept. at der 
etableres uddannelse af de nye bestyrelser fælles i hele 
kommunen i lighed med proceduren ved tidligere valg. 

 
 
 

5. Første drøftelse af arbejdet med 
skolens målsætning 
Vi tager udgangspunkt i forslag fra 
skoleledelsen. Se Nymarkskolens 
værdigrundlag 
 

Nymarkskolens foreløbige værdigrundlag blev drøftet. 
Værdigrundlaget blev rettet til.  
Følgende er nu gældende: 
MISSION:  

· at skabe og kontinuerligt udvikle en FOLKE-skole særligt 
rettet mod de unge 13-17-årige fra et stort lokalområde 
bestående af 3 skoledistrikter samt unge med særlige 
behov fra hele kommunen 

· at udfordre og udvikle alle unge fagligt, socialt og 
personligt på grundlag af et forpligtende samarbejde 
mellem elever, forældre og personale 

  
VISION:  
Vi vil skabe en unik skole med særligt fokus på unges identitet, 
kultur og dannelse 
Vi vil til stadighed udvikle vores praksis på baggrund af 
tilgængelig viden samt egne og andres erfaringer. 
  
Det betyder, at de unge, der afslutter deres skolegang på vores 
skole, har tilegnet sig faglig viden og færdigheder samt udviklet 
sociale og personlige kompetencer, der giver dem mod på og 
mulighed for at udnytte deres potentialer til gavn for sig selv og 

http://www.nymarkskolen-svendborg.dk/Infoweb/Designskabelon8/Rammeside.asp?Action=&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID=
http://www.nymarkskolen-svendborg.dk/Infoweb/Designskabelon8/Rammeside.asp?Action=&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID=
http://www.nymarkskolen-svendborg.dk/Infoweb/Designskabelon8/Rammeside.asp?Action=&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID=
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de fællesskaber, de fremover skal indgå i. 
  
DANNELSE= KOMPETENCE TIL AT ANVENDE FAGLIG VIDEN 
OG FÆRDIGHEDER SAMT SELVINDSIGT OG SOCIAL 
FORSTÅELSE I SAMSPIL MED ANDRE 
  
LÆRINGSSYN: 

· læring er en proces, hvor man tilegner sig ny 
forståelse eller mening 

· læring er en aktiv proces 
· læring sker i samspil med andre – direkte eller 

indirekte 
  
  
FORVENTNINGER TIL ALLE OS, DER SKAL SKABE DEN 
UNIKKE UNGESKOLE: 
  

· vi møder hinanden med anerkendelse og 
respekt 

· vi har et fælles sprog og en fælles forståelse af 
opgaven på hele skolen 

· den professionelle lærer påtager sig sit 
metodeansvar ved at kombinere sit kendskab 
til elevernes forudsætninger og de faglige mål 
samt tilrettelægger undervisningen varieret og 
fleksibelt 

· lærerne opstiller tydelige mål og forventninger 
til eleverne samt følger op på disse 

· lærerne har et tæt og forpligtende samarbejde i 
teamet omkring en given elevgruppe, der 
udmønter sig i fælles holdning og handling i 
dagligdagen 

· de ansatte tager ansvar for at skabe et trygt og 
positivt fællesskab i elevgruppen og på skolen 

som helhed 
· alle elever føler sig set, hørt og forstået af 

deres lærere 
· eleverne inddrages i planlægning og 

gennemførelse af aktiviteter 
· eleverne gør deres bedste, for at de selv og 

andre kan trives og lære 
· forældrene viser interesse og engagement i 

forhold til at støtte deres børn i at trives og 
lære 

· forældrene bidrager aktivt til deres børns 
vigtige fællesskab med andre 

  
VI VIL GERNE KENDES PÅ, AT: 

·    VI ER GODE TIL AT SIGE, HVAD VI GØR OG TIL AT GØRE, 
HVAD VI SIGER 
Det spændende bliver nu at sætte konkrete handlinger bag 
visionen. 
 
 
 
 
 
 
 

6. Første drøftelse af principper for 
skole-/hjemsamarbejdet 
Vi tager udgangspunkt i oplæg fra 
Kim C., som udsender bilag mandag. 

 
 

Udsættes 

7. Skole og Forældre 
Vi skal med udgangspunkt i oplæg fra 
Kim C. beslutte, om bestyrelsen skal 
være medlem af organisationen Skole 

Kim opfordrede til medlemskab af ”Skole og forældre”. Vi 
drøftede problemerne, i at foreningen er en interesseorganisation 
for forældre og var enige i vigtigheden af, at alle i bestyrelsen 
arbejder med blik og ansvarlighed for helheden, uanset om man 
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og Forældre 
 

er elev, forældre eller ansat. 
Vi besluttede, at skolen melder sig ind i foreningen. Det betyder 
også at alle skolebestyrelsesmedlemmer fremover vil modtage 
foreningens blad ”Skolebørn”. 
Evaluering af udbyttet af medlemskabet skal ske på mødet i juni 
2012. 
 
 

8. Skolebestyrelsens samarbejde 
med forældrekredsen 
Vi skal fastlægge 
a)Medlemmernes fordeling på 
klasserne 
b) Deltagelse i forældremøder 
 

Medlemmerne blev fordelt på skolens klasser: 
 
6. årgang:  

Laila er tilknyttet 6.A fra Tved skole. 

Bettina er tilknyttet 6. klasse fra Nordre skole, 6. klasse fra 

Hømarkskolen, 6. B fra Tved skole. 

 
7.b og 7. C: 
Dorthe 
 
7.a og 7.d: 
Jane 
 
8.a og 8.b: 
Kim 
 

8.c og 8.d: 
Mikael 
 
9.by: 
Anette 
 
9.hø: 
Mikael 
 
9. Thu + 9.Øs: 
Jane 
 
10. Klasserne 
Anette 
 
Spec. Klasserne: 
Laila og Kim 
 
Lærerne orienteres og indkalder ovennævnte. 
 

9. Ombygning og renovering af 
skolens lokaler 
BV orienterer om initiativer og planer 
vedr. etablering af fysik/kemi, 
naturfag samt kantine 
 

Der er 9/8 afholdt møde med en arkitekt, kommunal 
anlægsgruppe + et udvalg af personalet. Her drøftede vi bl.a. 
placering af fysiklokale, naturfagslokale og kantinen. Mødet var 
rigtig godt, og der tegner sig nu et par konkrete muligheder for 
placering. Arkitekten vender tilbage med et forslag. Totalt er der 
40 mio. afsat til alle bygningsændringer på skolerne som følge af 
skolestrukturen. Nymarkskolen er i den fordelagtige situation, at 
politikerne har besluttet at sikre vores skole nye rammer til 
fysik/kemi og naturfag samt kantine (LOMA-projektet), før andre 
ønsker og behov fra alle 11 skoler indgår i samlet prioritering af 
det restbeløb, der herefter er tilbage.    
Kort orientering omkring kantineprojektet. Børn og ungeudvalget 
har den 10/8 en drøftelse af finansiering af ovennævnte. Det ser 
ud til, at skolen muligvis selv skal finansiere en del af 
kantineudgiften. Dette vil i givet fald få konsekvenser for 
løsningen af skolens hovedopgave: undervisningen. Kim og 
Dorthe udfærdiger et brev til politikerne, hvori skolebestyrelsen 
opfordrer til en dialog om dette. Kims brev sendes rundt til 
skolebestyrelsesmedlemmer for eventuelle kommentarer inden 
afsendelse. 
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10. Eventuelt Intet. 

Punkter til fremtidige møder:  
Netværksdannelse med det lokale kultur-, forenings- og erhvervsliv, Første drøftelse af principper for skole-
/hjemsamarbejdet 
 
Referent: Bent Jørgensen 


