
Skolebestyrelsesmøde   
Referat tirsdag den 12/12 2017 kl. 16.30-20.00 i mødelokalet ved hovedindgangen – bemærk 

julespisning fra kl. ca. 19.00 

 

Referent Bent Jørgensen 

 
Deltagere: Christian Dyrhauge-Klargaard, Jesper Kollerup Jensen, Mie Burchardt, Peter Olsen, Tanja Schaarup, Jeanette Juel  
Koll, Annelene Nietzer, Gitte Storm Henriksen, Bent Jørgensen, Birgit Villebro, Benedikte Aakirke, Mira Longhi 9. D, Marie 
Schrøder 8. C. 
Fraværende: Tanja, Gitte, Mira,   
Mødeleder: Mie,  
 
 

1. 16.30 
Progressionsrapport 
O/D/B 
Udtalelse. 
Se bilag 
 

Taget til efterretning. 

2. 17.00  
Inspirationsfolder 
Folderen medsendt som bilag 
B 
  
 

 
Vedtaget.  
Der læses korrektur efterfølgende.  
Forældreboksen flyttes ind i den grå tekstboks. 
Forsideteksten ændres til: Hvordan vil vi støtte op 
om vores børn? 
Valgholdet i IT/medier kommer med forslag til 
design. Ledelsen færdiggør derefter folderen. 
 
 

3. 17.15 
Ansøgninger vedr. videreudvikling af 
Loma. 
O/B 
 

 
Beslutning. 
Nymarkskolen og fødeskolerne indsender 
ansøgning til midler vedr. arbejde med 
maddannelse.  
 
Derudover søges midler fra Nordeafonden til 
udvikling og udbredelse af Loma. 
 

4. 17.30  
Status ungeskoleproces. 
Herunder bl.a. fundraising/forældreforening. 
Kan vi finde to forældre til at deltage i en 
arbejdsgruppe? 
O/D/B 
 

 
Der nedsættes arbejdsgrupper, der arbejder med 
temaer, der kan gøre vores ungeskole bedre. 
Temaerne er: 

 Skolens fysiske rammer 
 Fundraising 
 60 minutters lektioner 
 Inklusion 
 Linjer – dog ikke i ”ren” form. 
 Organisering 

 
 
Skolebestyrelsen opretter ikke en  forældre- eller 
støtteforening. Bestyrelsen ser positivt på, at en 
arbejdsgruppe arbejder videre med eller uden 
forældre på at undersøge muligheden for at 
etablere en støtteforening.   
 
 

5. 18.00  
Overgang fra fødeskoler 
BV, Marie, Tanja, m.fl. orienterer om mødet 
den 9. november på Thurø Skole og lægger op 
til justering af nuværende principper. Se bilag 
 

 Se referat fra mødet. 
 
Principperne vedtages med de foreslåede 
ændringer. Orientering om ændringerne sendes til 
skolebestyrelserne på fødeskolerne. 

6. 18.20  
Skoleseminar 
”Robuste børn” 
O/D/B 
Skole og Forældre udbyder seminar. 
Se bilag længere nede i dokumentet 
Bestyrelsen skal tage stilling til, om/i hvilket 
omfang der skal være deltagelse i dette. 
 

Vi deltager ikke – Tanja og Mie overvejer dog.. 

7. 18.40 Meddelelser/orientering  

 Formand  Temaer fra dialogmødet: Alkohol, 
skoledagens længde,  
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 Skoleledelse 
 

 terminsprøver, OSO, UPV, LOMA-
events, T2, uv.planer vedr. 
obligatoriske emner 

 Øvr. Forældrerep.   

 Medarbejdere  Vi får besøg af en lærer fra Østrig 
til foråret 2019. 

 Elever  Elevrådet er ved at indkøbe 
bordfodboldspil, bord-/bænkesæt 

 Ikke mange elever fra 
Nymarkskolen bruger 
ungdomsskolen – elevrådet vil 
komme med idéer til samarbejdet. 

 Skolens ringeklokke er ikke 
præcis. Tages med til teknisk 
service. 

 Ferieplanerne kommer til høring i 
elevrådet fremover. 
 

 Udbredelse af Lomaordningen til 
alle Svendborgskoler. 

  
8. 18.50 

Eventuelle punkter til kommende møder 
+ aftale mødeleder for næste møde 
 

Mødeleder for næste møde: Mie. 
 

 Rusmiddelplan? 
  

 
 

9. 18.55 Eventuelt 
 

 Digital dannelse bør der arbejdes med på 
skolen. 
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Bilag til punkt 7 

 

Dato og sted: 

Lørdag den 3. februar - Quality Hotel, Høje Taastrup 

                       Lørdag den 3. marts - Hotel Scandic, Vejle                   

                                            Lørdag den 10. marts - Hotel Scandic, Aalborg 

Program: 

Kl. 09.30        Ankomst og kaffe/te med brød 

Kl. 10.00        Velkomst v/ Skole og Forældres kursusudvalg 

Kl. 10.05        Oplæg: 

3. februar, Høje Tåstrup                                      

Oplæg:  Professor Per Schultz Jørgensen 

Hvordan styrker vi børns karakterdannelse?  

Vi lever i en tid, hvor præstation og måling i den grad sætter perspektivet i både dagtilbud og skole. Men det 

vigtige spørgsmål er, hvordan vi styrker børn til at klare sig i et individualiseret samfund. Hvilken 

menneskelig ballast skal de have med sig op gennem livet? Og hvordan skaber vi et fællesskab, hvor der er 

plads til alle, og hvor social empati er i højsædet? Karakterdannelse handler om børns selvstændighed og 

deres udvikling som hele mennesker. Det omfatter robusthed, social indstilling og ansvarlighed. Men kan 

børn lære ansvar? Kan de lære vedholdenhed? Hvad gør vi som forældre – og hvad er sigtepunkterne i skole 

og daginstitution? 

Oplæg 3. marts, Vejle og 10. marts, Aalborg 
Oplæg: Familievejleder Lola Jensen 

Opgave og ansvarsfordeling i forhold til dannelse af børn, samt gøre dem mere robuste i forhold til 

overgange i livet. Hvor har forældrene ansvaret? Hvor har skolen? Hvordan formes samarbejdet, der hvor 

forældre gør tingene for børnene, der hvor forældre ser, at skolen bør gøre mere, og der hvor skolen ser, at 

forældre bør gøre mere eller slippe børnene fri? Det er et fælles ansvar, en fælles opgave, som lige nu ofte 

løses meget individuelt og med spredt fægtning. Tankerne i marken om det gode samarbejde fejler ikke 

noget, men handlingen stemmer ikke altid overens med tankerne, fordi følelser og tvivl skaber ansvarsflugt 

eller -udeblivelse… Men det er vigtig, at ansvaret bliver i den fælles arena af hensyn til grunddannelsen af 

børn. 

Frokost kl.12.00 – 13.00 

13.00             Hvordan omsætter vi oplæg til praksis i skolebestyrelsen? 

14.00             Kaffe 

14.15             Oplæg ved formandskab – aktuelt om folkeskolen 

15.30             Er I klar til skolebestyrelsesvalget? – inspiration og dialog 
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Deltagerpris: 
Medlemsskoler: kr. 987,- pr. deltager inkl. forplejning. 

Ikke-medlemsskoler: kr. 2.000.- pr. deltager inkl. forplejning. 

Faktura sendes direkte til skolen. 

Tilmelding: 

Alle *skolebestyrelsesmedlemmer modtager mail med link til tilmeldingsformular- 

* Forældre-, elev- og medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelserne 

Kontakt for yderligere information eller spørgsmål: 
Skole og Forældre v/ Ingelise Andersen ia@skole-foraeldre.dk eller telefon 3326 1721. 

 

mailto:ia@skole-foraeldre.dk

