
Skolebestyrelsesmøde   
Dagsorden torsdag den 18/05 2017 kl. 16.30-19.00 i på 10. klassecenteret  

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: Jesper Kollerup Jensen - Erla Ingvarsdóttir er indkaldt som suppleant, Jeanette – Benedikte Aakirke er indkaldt 
som suppleant, Christian, Tanja, Jeanette Præstofte, Edita Shabani 
Mødeleder: Ole 
 

1. 16.30 Vores 10. klassetilbud 
Orientering og rundvisning. 
Bilag:  
Link til 10.kl. folder: http://nymarkskolen-
svendborg.skoleporten.dk/sp/43170/file/Inpag
e/73773f08-da34-4a9a-b636-6431a8d5efaf 
 
Link til 10.EUD folder: http://nymarkskolen-
svendborg.skoleporten.dk/sp/file/4285ebc9-
c6f0-4afd-91c3-49990e4d47a7 
 
 

Charlotte, afdelingsleder, fortalte om 10. 
klassecenteret. Thomas viste rundt. 

2. 17.00 Årsmøde  
Status + endelig planlægning 
Hvis du ikke har sendt spørgsmål til årsmødet 

til Tanja, bedes du gøre dette inden 
skolebestyrelsesmødet. 

Uddrag af sidste skolebestyrelsesreferat: 
Tidspunkt: 8. juni kl. 16.30 – 18.00 
Ole ”fortæller” om årets arbejde 
i skolebestyrelsen(beretning). 

Skolebestyrelsen har en stand – her kan ses 
plancher om skolebestyrelsens 
indflydelsesmuligheder – samt plancher med 
spørgsmål til forældrene. Svarene skrives på 
gule sedler og sættes op på væggen – svarene 
indsamles og bruges i det fremtidige 
skolebestyrelsesarbejde. 

Alle forældre fra skolebestyrelsen 
fremsender forslag til spørgsmål til Tanja. 
Deltagere på mødet: Ole, Jesper, Jeanette. 
____________________________________ 
Referat fra dette møde: 
Der udarbejdes 
En planche med skolebestyrelsens arbejde. 
Denne udarbejdes af Tanja. 
 
En anden planche med tre/fire spørgsmål om 
emner, vi ønsker mere viden om: 

 Hvordan kan vi styrke 
forældresammenholdet i klassen? 

 Hvad kan du som forælder tilbyde til den 
åbne skole? 

 Hvad er det bedste ved Nymarkskolen? 
 Hvad er din bedste idé til udvikling af 

Nymarkskolen? 
 

 
 
 
 
 

3. 17.30 Forsøg vedr. fleksibel skoledag 
Orientering 
Se bilag. 
 

BV og Ole orienterede om forsøget. 
Vi har takket nej grundet den korte tidsfrist. 

4. 17.45 SSP-møde 
Efter forslag fra Tanja. 
Hvordan får vi forældrene til at deltage? 
Orientering + brainstorm 
 
 

 Forbedr mødeindkaldelsen – den 
udsendte var ikke god. 

 Lav sammenfald med forældremøder i 
klasserne 

 Gør på mødet rede for forskningen på 
området 

 Dialog omkring mødeindhold – gør 
mødeindholdet konkret. 

 Indholdet rammer udenfor størstedelen af 
målgruppen – måske. 

 SSP har ikke emner nok til et flertimers 
møde.  

 Lad SSP være en del af et andet møde. 
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 Lav undersøgelse vedr. emnerne på 
mødet for elever og forældre adskilt. 

 Lad mødet være fælles for elever og 
forældre. 

 Pas på at målgruppen ikke bliver for stor. 
 Inviter et par 7. klasses lærere med til 

planlægningsmødet med SSP. 
 Placer mødet i slutningen af 7. årgang. 
 Inviter eventuelt en misbruger med. 

Planlægningsmøde er den 12. juni fra 13.45 – 
15.15 på Nymarkskolen. Erla og muligvis Tanja og 
Annelene deltager. 
 

5. 18.00 Skoleårets planlægning 
Se bilag vedr. lovændring 
Orientering 
 

Skolebestyrelsen skal udtale sig om skoledagens 
organisering – og kan eventuelt lave principper 
for området. 
 

6. 18.15 Drøftelse af kommende 
konstituering af skolebestyrelsen. 

Medlemmerne overvejer ny konstituering, når Ole 
træder ud til sommer. Endelig konstituering sker 
på mødet i august. 

7. 18.30 Meddelelser/orientering  

 Formand 
Dialogmøde 

Ressourcemodel og progressionsrapport på 
skoleområdet blev drøftet på mødet. 
Der kommer en mødestruktur, hvor der skal være 
samrådsmøder på hver skole – ud over 
dialogmøderne. Skolebestyrelsen bestemmer 
dagsordenen for samrådsmøderne. Deltagere i 
samrådsmøderne er Skolebestyrelsen og 
politikerne. 
 

 Skoleledelse 
Ress. tildeling specialtilbud. 
Elevtalsprognose 
 

BV orienterede. 
Elevtallet ser fint ud i de kommende år – men fra 
2029 kan der komme et fald. 
Transport – der er udarbejdet en aftale med et 
busselskab om at få billigere kørsel ved at binde 
os for 80 kørselsdage på et skoleår.  
Det vil vi gerne gøre. 
 

 Øvr. Forældrerep. Intet 

 Medarbejdere Intet 

 Elever Intet 

8. 18.45 Eventuelle punkter til kommende 
møder + aftale mødeleder for næste 
møde 

Der bør lægges tid ind til spisning på 
dagsordenen.  
Mødeleder næste gang:  
Ole. 

9. 18.50 Eventuelt  

 


