
Skolebestyrelsesmøde   
Referat mandag den 16/01 2017 kl. 16.30-19.00 i mødelokalet v. hovedindgangen  

Referent Bent Jørgensen 

Deltagere: Christian Dyrhauge-Klargaard, Jesper Kollerup Jensen, Mie Burchardt, Ole Tougaard, Peter Olsen, Tanja 
Schaarup, Jeanette Juel Koll, Edita Shabani, Jeanette Præsttofte, Annelene Nietzer, Thomas Henriksen, Bent 
Jørgensen, Birgit Villebro,  
 
Fraværende: Edita Shabani   
Mødeleder: Tanja Schaarup 
 
 

1. 16.30 
Uddannelsesparathed 
Principper – foreløbig. 

    Mål: orientering og drøftelse af principper 
     
 
   Forberedelse: læs bilag med forslag – se 
under dagsordenen 
 

 

BV gennemgik emnet. 
Læs her: 
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Vejledning/Ung
domsuddannelse/Uddannelsesparathed/Om-

vurderingen 
 
Det med gult markeret i principperne indarbejdes. 
Principperne mailes rundt til skolebestyrelsen. 
 
 

2. 17.00 
Sundhed og trivsel 
Revidering af principperne. 
De gældende principper kan ses her: 

http://nymarkskolen-
svendborg.skoleporten.dk/sp/file/b03846db-b97f-
4209-a23e-ddb9e7ce14e4 
Se vedhæftede bilag 
 
 

Principperne drøftet – og de fastholdes. 

3. 17.30 
Åben skole 
Revidering af principper. De gældende kan 
læses her: http://nymarkskolen-
svendborg.skoleporten.dk/sp/252267/text/
%C3%85ben%20skole 
 
 

Principperne drøftet – og de fastholdes. 
 

4. 18.00 
Budget 2017 
Mål: Bestyrelsens foreløbige prioriteringer. 
Forberedelse: se bilag herunder. 
 
 

Skolebestyrelsens foreløbige ønsker: 
 

 Undervisningsmidler 
 Klasse-/elevmøbler 
 Projektorer i loftet i klasselokalerne 

 Fortsætte renovering af fællesrummene - 
som undervisningsforløb 

 ”Inventar” til udearealer. 
 Lejrskole – fremskrives. 
 Prioriter transport. 
 Inventar til det nye Krea-værkstedet  
  

 
 

I økonomimødet den 23. marts kl. 15.00 - 17.00 
deltager Ole og Jesper. 
 

5. 18.20 
Udvalgsbesøg 
Mål: orientering v/BV (og drøftelse) 
Forberedelse: se bilag nederst 
Bemærk. Ole kan ikke deltage – kan en anden? 
 

Næstformanden for skolebestyrelsen deltager.  

 

Få informeret om skolens visioner. 

6. 18.30  
Meddelelser/orientering 

 

 Formand  Intet 
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 Skoleledelse  Orientering vedr. mad- og 

måltidspolitik.  
 Antallet af sagsbehandlere i 

familieafdelingen er opnormeret med 
seks personer. 

 Budget til bygningsvedligehold(hos 

CETS) er næsten fordoblet. 
Nymarkskolen får ikke del i pengene i 
2017. 

 Nymarkskolen får måske penge til 
madlavningskøkken. 

 Ole, Jesper og Annelene deltager i 

ansættelsessamtaler den 23. januar kl. 
15.30 
 

 Øvr. Forældrerep.  Intet 

 Medarbejdere  Intet 

 Elever  Intet 

7. 18.50 
Eventuelle punkter til kommende møder + 
aftale mødeleder for næste møde 
 

 Mødeleder: Jeanette Juel Koll   
 Punkter: Lomastatus + mad-

/måltidspolitik + udviklingsplaner  

8. 18.55 Evt.   

 
 

  



Skolebestyrelsesmøde   
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BILAG til budget. 
 

Budget 2017 – procedure 
Reminder 

Procedure for nyt budget 2017 er: 
 Ønsker om indkøb af undervisningsmidler 

drøftes og prioriteres i faggrupperne, 

hvorefter faggruppeformændene fremsender 
gennemarbejdede forslag med prioriterede 
ønsker til Bent via Skoleintra  

 Forslag/ønsker til øvrige indkøb fra 
personale og elevråd – samt eventuelle 

forslag til ændringer af den nuværende 
kontoplan kan ligeledes fremsendes. 

Alle ønsker skal sendes senest den 24. februar 

2017.  
 

 Ledelsen laver et forslag til budget ud fra 
ovennævnte 
 

 Forslaget drøftes den 23/3 kl. 15-17 i 
Økonomiudvalget *(som består af Med. 

Udvalget + faggruppeformænd og 
funktionslærere + to/tre 
bestyrelsesmedlemmer). Denne drøftelse 

fører til en udtalelse til budgettet.  
 

 Økonomiudvalgets udtalelse tages med til 
skolebestyrelsen 
 

 5. april: Budgettet behandles i 
skolebestyrelsen.

  

NB: Det er vigtigt, at I er opmærksomme på at 

afsætte budget til de portaler, som næsten alle 
fagteams har. En oversigt over disse kan fås 

hos Anni Sørensen. 
 

  



Skolebestyrelsesmøde   
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Referent Bent Jørgensen 

BILAG til principper uddannelsesparathed 
 
 Principper vedr. uddannelsesparathed (link til ministeriets bekendtgørelse) 
Formålet med uddannelsesparathedsvurderingen er at give eleverne de bedste realiserbare muligheder til 
ungdomsuddannelserne, hvilket vi ser som en af skolens kerneopgave.  
Arbejdet med at gøre alle elever uddannelsesparate er en løbende proces i hele forløbet 7.-9./10. klasse. 
Derfor orienterer vi allerede på et forældremøde på 7. årgang om uddannelsesparathed. Kriterierne for 
uddannelsesparathed drøftes ved alle trepartsamtaler(præciser punkterne). Orientering om vurderingen 
”ikke 2uddannelsesparat” i 8. årg. sker altid mundtligt. Vi aftaler i hvert enkelt tilfælde, hvilke indsatser der 
skal sættes i værk for at eleverne herefter kan blive uddannelsesparate. 
  



Skolebestyrelsesmøde   
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BILAG vedr. udvalgsbesøg den 6 . februar 
 

 
Deltagerkredsen består af: Claus Sørensen, Helle Hansen samt udvalget for Børn og Unge.  

 

Dagsorden:  

 

Udvalget for Børn og Unge ønsker at besøge skolerne efter Nytår. Der afsættes 1½ time til 

hvert besøg, hvor der ønskes en dialog om bl.a. følgende temaer. 

 

 Målstyret undervisning/Program for Læringsledelse 

 

 ”Min Uddannelse” 

 

 Erfaringer med ressourcestyringsmodellen på specialområdet 

 

 Elevinddragelse 

 

Det er skolerne der tilrettelægger programmet for de 1½ time, herunder også deltagerkredsen 

fra skolen. Skolebestyrelsesnæstformanden må meget gerne deltage. 

 

 


