
Skolebestyrelsesmøde   
Referat mandag den 12/06 2017 kl. 16.30-19.00 i mødelokalet ved 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: Mie Burchardt – suppl.: Erla 
Mødeleder: Ole 
 

1. 16.30  
Input fra årsberetningsmødedagen. 
Opsamling på forældreinputtene fra 
plancherne. 
 

Nemmere at få folk i tale i år. Placeringen i 
fællesrummet var bedre end sidste års placering i 
et klasselokale. Vigtigt at invitere folk ind.  
 
 
Gule sedler på vores plancher. 
 
Hvad kan du tilbyde vores åbne skole: 
Virksomhedsbesøg Karvil biler.  
 
Hvad er det bedste ved Nymarkskolen: 

 Loma 
 Ungeskole/venskaber 
 Engagerede lærere (herunder faglighed) 
 Eleverne behandles som ”store” 
 Gode omgivelser 
 Mangfoldighed 
 Kreativitet. 

 
Hvordan styrkes forældresammenholdet i 
klasserne: 

 Flere detaljer i ugeplanerne 
 Bakke op om forældrerådet 
 Aktiviteter med aktivt indhold sammen 
 Forældrearrangementer m/u børn 
 Kønsopdelte forældremøder/-fester. 
 Eventuelle begynde skolegangen på 

Nymarkskolen, når de går i 6. klasse. Ny 
skolestruktur 

 Running dinner. 
 Drop det og tænk på eleverne og børnene. 

Drøftelse: 
 Færre arrangementer med høj kvalitet 
 Del opgaverne ud på grupper af forældre. 
 Drøftelse af vigtigheden af 

forældresammenhold. 
 Vi bør være mere aktive i forhold til at 

involvere forældrene i forhold til Åben 
Skole.  
 

Svarene kan indgå i det fremtidige 
bestyrelsesarbejde 
 

2. 17.00 
Placering af bestyrelsesmøderne næste 
skoleår. 
Drøftelse/beslutning 
 

 
 Godkendt. 

3. 17.30 Meddelelser/orientering  

 Formand  Beretning for skolebestyrelsens 
arbejde er lavet. Lægges på 
hjemmesiden. Under 
menupunktet: ”Skolebestyrelsen” 

 
 Skoleledelse 

 

 Åbent hus arrangementet vil blive 
evalueret - velbesøgt 

 I-klassen udfases i kommende 
skoleår. Medfører afskedigelser. 

 Én lærer har søgt orlov – skal 
arbejde på Grønland. 

 Principper omkring timefordeling 
og teamdannelse bør revideres. 

 Skemalægningen er i gang 
 Dimission om ca. 14 dage. Både 

på Vestre og på Marslevvej. 
 Hvordan går det med ungeskolen 

– status. 
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 APV-kortlægning. Der arbejdes 
videre med denne.  

 
 Øvr. Forældrerep.  Intet 

 Medarbejdere  TH træder ud af skolebestyrelsen  
 ANN fortsætter. 

 Elever  God sidste skoledag – ingen 
problemer. 

  
4. 17.45 Eventuelle punkter til kommende 

møder + aftale mødeleder for næste 
møde 
 

 Dagsorden til 
skolebestyrelsesmedlemmernes besøg i 
klasserne. 

 Fordeling af 
skolebestyrelsesmedlemmerne på 
klasserne. 

 Konstituering 
 Jesper er mødeleder. 
 Punkterne fra punkt 1. 

 
5. 17.55 Eventuelt Forbedr kommunikationen til forældrene.  

6. 18.00 
Spisning 

Velbekomme. 

 


