
Skolebestyrelsesmøde   
Referat tirsdag den 22/08 2017 kl. 16.30-19.00 i mødelokalet ved hovedindgangen. 

Referent Bent Jørgensen 

 
Deltagere: Christian Dyrhauge-Klargaard, Jesper Kollerup Jensen, Mie Burchardt, Tugba Øzdemir, Peter Olsen, Tanja Schaarup, 
Jeanette Juel Koll, Annelene Nietzer, Gitte Storm Henriksen, Bent Jørgensen, Birgit Villebro, Erla Ingvarsdóttir 
 
 
Fraværende: Tugba, Tanja, eleverne er endnu ikke valgt,  
Mødeleder: Jesper 
 

1. 16.30 
Konstituering 
 

1.A:  
Benedikte indtræder i skolebestyrelsen. Erla 
bliver fremover 1. suppleant og Tugba bliver 2. 
suppleant.  
Som følge af Oles udtræden er Tugba indkaldt – 
af personlige årsager ønsker Tugba at fortsætte 
som 2. suppleant. 
 
1.B 
Formand: Tanja(deltog pr. telefon). 
 
Næstformand: Mie 
 
 
 
 

2. 16.45 

Fordeling af skolebestyrelsens 
medlemmer på klasserne. 
 

31/8 Team 7.1: Mie  
27/9 Team 7.2: Peter 
31/8 Team 8.1: Jeanette, Christian, Mie  
18/8 Team 8.2: Peter 
23/8 Team 9.1: Erla 
30/8 Team 9.2: Erla 
24/8 Team 10: Benedikte 
Der udsendes invitation til skolebestyrelsens 
medlemmer efterfølgende fra de enkelte 
lærerteams. 

3. 17.00 
Dagsorden til 
skolebestyrelsesmedlemmernes besøg i 
klasserne. 
 

 
Skolebestyrelsens arbejde 

 Ansættelse 
 Principper 
 Budget 
 Personaledag 
 Talerør for alle 

 
 

4. 17.30  
Input fra årsberetningsmødedagen. 
Hvilke initiativer vil skolebestyrelsen tage på 
baggrund af disse. Se bilag 1 og bilag 2. 
 

 
Principperne for skole-/hjemsamarbejdet skal 
drøftes igen. 
 
Herunder 
Forventningsafstemning på første forældremøde 
bør finde sted. 
 
Drøftelse af kommunikationen mellem skole og 
forældre. 
 
Præciser forventninger til forældrearrangementer 
– eventuelt i velkomstfolder/idekatalog..  
 
 

5. 17.50 
Spisning 

 

6. 18.00 
Status vedr. ungeskoleudvikling. 
Orientering. 
 

Vi er i gang med et kvalitetseftersyn på vores 
skole. 
Drøftelserne er i gang i tværgående grupper. 
Inputtene fra disse grupper bruges som input til 
den pædagogiske weekend primo oktober 
 
Inputtene omfatter bl.a. skolens fysiske rammer 
og en ny måde at organisere undervisningen på – 
forslag om linjer. 
 

7. 18.10 
APV – status 
Orientering 
 

Skriftlig orientering er udsendt før sommerferien. 
 
Vi er i god proces omkring problemfelterne fra 
vores APV. 
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8. 18.20 
Program for læringsledelse 
Orientering om årets aktiviteter. 
 

Går ud på at blive bedre til at anvende de data, vi 
kender. Derudover indsamles i programmet data 
fra spørgeskemaundersøgelser til elever, forældre, 
og lærere. Udsendes i september/oktober. 
 
Resultaterne vil blive brugt i det videre arbejde på 
skolen. 
 
Vi vil i programmet også arbejde med motivation. 
 
 
 

9. 18.30 
Godkendelse af valgfag 
Robotics og fodbold. Se bilag(eftersendes 
af BV) 
 

 
Skolebestyrelsen indstiller, at skolen udbyder 
Robotics og fodbold som valgfag. 
 
 

10. 18.40 Meddelelser/orientering  

 Formand Intet 

 Skoleledelse 
 

 Skoleårets start 
Vi er kommet godt i gang. 
 
Der skal ansættes lærere i 
forbindelse med en opsigelse og 
sygemelding i forbindelse med 
barsel. 
 
En stilling som inklusionspædagog 
er opslået. 
 

 Sundhedsundersøgelse – alt 
omkring sundhedsfaktorer for 
unge mennesker. Kommunal 
undersøgelse. 

 
 Sygefraværet for personalet er 

undersøgt i kommunen. Vi ligger 
blandt de tre skoler, der har lavest 
sygefravær. 
 
 
 

 Ophørsaftale vedr. sportsklasser 
er beskrevet i procedurer. 
 
 

 Øvr. Forældrerep.  Intet 

 Medarbejdere  Intet 

 Elever  Intet 

11. 18.50 
Eventuelle punkter til kommende møder 
+ aftale mødeleder for næste møde 
 

 Principper for skole-/hjemsamarbejde 
 Toilbagemelding fra 

skolebestyrelsesmedlemmernes besøg på 
forældremøderne. 

 Mødeleder: Jesper. 
12. 18.55 Eventuelt Erla skal på postlisten. 
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BILAG 1: 
 

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 
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BILAG 2: 

PRINCIPPER VEDR. SKOLE-HJEMSAMARBEJDET 

Udgangspunkt: 
Vi forventer, at forældrene viser interesse, engagement og ansvar i forhold til at støtte deres børn i at trives og 
lære 
Vi forventer, at forældrene bidrager aktivt til deres børns vigtige fællesskab med andre 

Vi bygger samarbejdet mellem forældrene og skolens personale på følgende værdier: 

 åbenhed 
 gensidig tillid 
 ligeværd og respekt for vore forskellige roller i samarbejdet 

Mål: 

 at sikre alle elever størst muligt udbytte af deres skolegang gennem samarbejdet mellem dem, deres 

forældre og skolens personale 
 at hjælpe eleverne til at tage størst muligt medansvar for deres egen udvikling 

Derfor 

 Sørger vi for at give elever og forældre en god introduktion til skolen i forbindelse med skolestarten 
 Sørger vi for at placere forældremøderne på de forskellige årgange på forskellige datoer  
 Har vi til stadighed et højt informationsniveau mellem skole og hjem bl.a. gennem anvendelse af 

skoleintra 
o Det forventes, at forældre er på Skoleintra minimum to gange om ugen. 
o Lærerne har op til tre hverdage til at svare på mails i Intra 

 Afholder vi trepartsamtaler, møder og arrangementer, hvor elever/forældre/ personale kan 

- lære hinanden at kende 
- udveksle viden og erfaringer 

- drøfte holdninger afklare forventninger til hinanden i samarbejdet 
 Opfordrer vi til, at der omkring alle storgrupper etableres kontaktråd bestående af elev- og 

forældrerepræsentanter, der sammen med klasselærerne kan planlægge fælles møder og arrangementer 

Metoder:  

Aftales og udvikles i samarbejdet mellem elever/forældre/personale omkring den konkrete storgruppe og kan tage 
udgangspunkt i følgende idékatalog: 

Information 

 udsendelse af elektroniske nyhedsbreve, opslag, lektiedagbøger, skemaer mv. 
 udveksling af mails 
 telefonsamtaler 
 sms 
 elektronisk logbog 

Dialog 

 møder 
 hjemmebesøg 
 trepartsamtaler 
 cafémøder 

Arrangementer 

 sociale arrangementer 
 foredrag/debat 
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 kulturelle arrangementer 
 fremvisning af elevprodukter (film/teater/musik/udstillinger etc.) 
 åbent hus hvor elever viser rundt/viser frem 
 forældrebank – forældre som resursepersoner 

Vedtaget i skolebestyrelsen 
Den 28/9 2016 

Ole Tougaard                                                                    Birgit Villebro 
Skolebestyrelsesformand                                                     Skoleleder 

 


