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

1. Underskrivning af referat  
fra 4. jan. 2012 

Underskrevet 

2. Meddelelser/orientering  

 Formand 
 

Fik tilføjet punkt 2a og punkt 2b i denne 
dagsorden. 

 Skoleledelse 
 

BV: 
 Ansøgning om 550.000 kr. til 

udvikling og implementering af  
LOMA-projektet er indsendt til en 
indenrigsministeriel pulje 

målrettet projekter i 
udkantskommuner. 

 Elevrådet har nu drøftet 
bestyrelsens udmeldte 
forsøgsændring i vores 
samværsregler. Se nyt fra 

elevrådet. 
 Det er netop nu højsæson for 

arbejdet med: Hvor skal vores 
ældste elever hen efter 
Nymarkskolen? 
Uddannelsesparathed er her et af 
nøgleordene 

 I FAA er der netop nu fokus på 
udmøntningen af 
skolestrukturændringen – der har 
desværre været en del ret 

negative artikler. 
 Der er planer om at få FAA på 

besøg en uges tid - evt. uge 10 for 

også at få nogle gode historier 
formidlet 

 
 

 Medarbejdere 
 
 

 Vores visionsdag, hvor både 
elever, personale og bestyrelse 

var repræsenteret, med psykolog 
Lars Hugo var rigtig god. 

 Klaus foreslår rundgang på 10. 
Klassecenteret. 

 
 

 Elever  Thor redegjorde for elevrådets 

plan vedr. udmelding af 

skolebestyrelsens beslutning om 
at give tilladelse til en 
forsøgsperiode, hvor eleverne må 
forlade skolen. Denne plan var 
dog grundet organisatoriske 
vanskeligheder gået lidt i vasken. 

Men udmelding til eleverne er nu 
sket via klasselærerne. 
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        2a.  Byggeri BV har været til møde med anlægsstyregruppen. 

Den endelige politiske beslutning om byggeriet er 
udsat i to måneder. Dette skulle dog ikke få 
indflydelse på endelige ibrugtagningstidspunkt. 
 
På baggrund af denne orientering – samt artikel i 

FAA onsdag, hvor politikerne lægger skylden for 
forsinkelsen over på embedsmændene besluttede 
bestyrelsen at rette henvendelse til børn og 
ungeudvalget for at bede om forklaring og 
tidsplan for at kunne varetage sit ansvar som en 
god bestyrelse, der tager hånd om skolens 

interesser og kan holde forældrekredsen godt 
orienteret. 
Kim laver et udkast til et brev, som rundsendes til 
bestyrelsen fredag for kommentarer forud for 
afsendelse.  
 

        2b.  Drøftelse af et udsendt brev vedr. fest  
               for 9. Klasse. 

BV orienterede om sagen, samt om hvilke 

initiativer ledelsen ville tage. BV vil udfærdige 
brev til forældrekredsen omkring 9.årgang for at 
præcisere, at skolen ikke fremover vil formidle 
information om arrangementer med alkohol, da 
dette er i modstrid med skolens opgave og formål. 
Skolebestyrelsen gav stor opbakning hertil og 
besluttede at udarbejde et brev med opfordring til 

forældre om at holde alkoholfrie arrangementer 
evt. med inspiration fra initiativ i Varde. 
 

3. Overgangsarbejde/klassedannelse 
Vi skal drøfte, hvordan vi kan arbejde videre 
med arbejdsgruppens forslag. Bilag med 
forslag følger snarest. 
 

Bestyrelsen besluttede med udgangspunkt i 
forslaget overordnede principper for arbejdet med 
overgangen fra 6. til 7. årgang(se under 

referatet). BV vil på baggrund heraf tage kontakt 
til 6.klasseskolerne for at indlede samarbejde om 
overgangen. 

 
RUNDGANG på 10. klassecenteret Skolebestyrelsen gav udtryk for glæde over de 

gode fysiske rammer, der er for 10.kl. på skolen. 

4. Blå mandag 
Skolebestyrelsen skal have principiel drøftelse 
af, hvordan traditionen ”blå mandag” bedst 
håndteres på vores nye skole med 9 
konfirmationsdage i perioden 22/4-20/5. Se 

også brev fra JW efter forældremøde i 
september. 
 

Det blev besluttet, at første mandag efter sidste 

konfirmation bliver ”blå mandag”. Dette udmeldes 
snarest til forældrene ved brev fra BV 

5. Politik/pricipper vedr. trivsel og sundhed 
Drøftelse af forslag fra skoleledelsen (Se bilag) 
herunder evt. alkoholpolitik vedr. 
forældrearrangementer. Skoleledelsen 
foreslår, at drøftelsen vedr. alkohol udsættes 
til behandling af, hvordan den netop vedtagne 
mad- og måltidspolitik skal udmøntes.(se s. 10 
på dette link: 
http://emergency.ipapercms.dk/SvendborgKo
mmune/Hjemside/OmKommunen/Politikker/Q
RMadMltidPolitik/MadMltidPolitik/ ) 
 

Udsat 

6. 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 bidrage 

Der laves et oplæg ud fra skolens tidligere 
udfærdigede missions-/visionspapir med en 
markering af skolens mål om at have stort fokus 
på det brede sundhedsbegreb bl.a. gennem 
arbejdet med LOMA og sportsklasser.  

http://emergency.ipapercms.dk/SvendborgKommune/Hjemside/OmKommunen/Politikker/QRMadMltidPolitik/MadMltidPolitik/
http://emergency.ipapercms.dk/SvendborgKommune/Hjemside/OmKommunen/Politikker/QRMadMltidPolitik/MadMltidPolitik/
http://emergency.ipapercms.dk/SvendborgKommune/Hjemside/OmKommunen/Politikker/QRMadMltidPolitik/MadMltidPolitik/
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med til det fælles skolevæsen.  
 

 
7. Årsmøde 

Vi skal drøfte placering og indhold af mødet.  
 
 

Drøftelsen udsat til næste møde. I næste 
dagsorden er der også et forslag til dato – 
formentlig i april. 

8. Udviklingsplan 2012-13 
Kort orientering og drøftelse vedr. mødet den 
16/1 

Kort orientering givet under meddelelser – 
drøftelse udsat. 

9. Eventuelt Intet 

 
 

 

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 

Referent: Bent Jørgensen 
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NYMARKSKOLEN  
PRINCIPPER VEDR. overgang fra 6. – 7. klasse. 
  
Introdag 

Eleverne fra Nymarkskolens fødeskolers 6. klasser kommer på besøg til en 
introdag i slutningen af skoleåret, før de skal starte i 7. klasse. 

 

Før-forældremøder 
Der afholdes Før-forældremøde i april/maj med klasselærere, ledelse, nogle 

nuværende 7. klassesforældre samt elevrådsrepræsentanter.  
 

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 

flg. kriterier: en ligelig kønsfordeling og en ligelig fordeling af elever med hhv. 
svage/stærke faglige og sociale kompetencer.  

 
Introforløb  

Der arrangeres et introforløb, således at lærerne og eleverne får et udbygget 
og veldokumenteret grundlag for en yderligere opdeling i klasser/stamhold.  

Denne opdeling meddeles elever og forældre ved mail, inden den udmøntes i 

praksis. 
 

Udmelding af endelig klassedeling 
Når klassedelingen er endeligt på plads udmeldes den direkte til hjemmet -  

ikke først til eleven. Udmeldingen sker enten via Forældreintra eller pr. brev. 


