
Skolebestyrelsesmøde   
Referat onsdag den 30/05 2018 kl. 17.00-19.30 i mødelokalet ved hovedindgangen. 

 

Referent Bent Jørgensen 

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

Fraværende: Christian, Benedikte, Mira, Marie, Erla,    
Mødeleder: Peter Olsen 
 

1. 17.00 
Fordybelse 
Mål: orientering om indhold af pilotprojekt 
vedr. fordybelse samt drøftelse af forslag til 
mål for de nye fordybelsesfag forud for 
fremsendelse til skoleafdelingen 
 

Jais, Annelene, Poul og Birgit orienterede om 
status på dette punkt fra skolens udviklingsplan. 
 
Der er afsat 4 lektioner/uge på 8. årgang til dette 
pilotprojekt i kommende skoleår.  
 
Vi arbejder videre med de 4 områder – science, 

kunst og design, nye horisonter, samt idræt i 
hjerne og hjerte. 
 
Bestyrelsen umiddelbart begejstrede for 

pilotprojektet – godt med projektarbejdsformen. 
Vigtigt at fordybelsesområderne rammer bredt. 

 
Vi glæder os til fortsættelsen. 
 
 
 

2. 17.30 
Vikardækning. 
Mål: orientering om vore retningslinjer og 
procedurer på området (som opfølgning på 
spørgsmål og kommentarer på sidste møde) 
 

Birgitte Sørensen, leder af vikardækningen, 
gennemgik skolens vikarfolder. 

 
Vi følger naturligvis fortsat kvaliteten af 
vikardækningen. 
 
Vi er i gang med en proces, der øger 
vikardækning via egne lærere. 
 

Derefter spørgsmål. 
 

Forslag: Overvej supervision af vikarer. 
 
 

3. 18.00  
Spisning 

- 

4. 18.15 
Alkohol og fester 
Anbefalinger vedr. håndtering af 
forældresamarbejde om alkohol og fester 
Se bilag 1(input til drøftelse) under 
dagsordenen. 
 

BV gennemgik bilaget. 
 
Se input fra SSP Svendborg: 

De 10 bud til forældre om alkohol er: 

1. Ingen alkohol til børn under 16 år - sig det klart 

og i god tid. - Sundhedsstyrelsens anbefaling! 

2. Dine børn drikker mere, hvis du ikke siger nej. 

Undersøgelser viser, at børn drikker langt mere, 

når forældrene ikke sætter grænser. 

3. Jo tidligere børn drikker, desto mere drikker de 

- og jo større er risikoen for, at de prøver hash 

og andre stoffer. 

4. Tal med dit barn om, hvordan man siger nej. 

Det er en styrke at vide, at alle de andre heller 

ikke drikker alkohol endnu. 
5. Lav aftaler med vennernes forældre om, at børn 

ikke skal drikke alkohol. Det er nemmere, når 

man har de samme rammer. 
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6. Lad være med at servere alkohol for dit barn – 

for det signalerer, at du synes, det er ok, at børn 

drikker. 

7. Lad være med at lære dit barn at drikke 

hjemmefra. Undersøgelser viser, at det giver 

oftere forbrug og i øgede mængder, når de er 

alene 

8. Tal alkohol med dit barn før festen. Omsorg og 

tillid virker bedre end forhør og kontrol. 

9. Lær dit barn, hvad en genstand er - forklar hvor 

meget alkohol, der er i øl, vin og spiritus, og 

hvor hårdt det slår. 

10. Dine alkoholvaner smitter. Det er aldrig godt 

for et barn at se sine forældre berusede. 

Ovennævnte + bilag 1 herunder bør indgå i vores 
anbefaling. 
 
BV laver indledning til næste møde. Her træffes 
endelig beslutning. 
 
Begge bilag indarbejdes i skolens planlægning af 
skole-/hjemsamarbejdet på skolen. 
 
 

5. 18.45  
Ny bestyrelse 
Mål: status på valg samt drøftelse af 
overlevering 
 

Vi har en bestyrelse: 
 
Aftale om fredsvalg 
 
Nedenstående kandidater har ved møde på 
Nymarkskolen den 15/5 2018 aftalt flg. fordeling: 
 
Medlemmer af bestyrelsen: 
 
Anne Thrysøe (Emilie 6.a Tved) 
Anders Greve (Noah 7.e) 
Louise Skovlyst Andenæs (Gustav 7.d) 
Mie Burchardt (Emil i 8.b)  
Peter Olsen (Sebastian 8.f) 
Pia Buchhave Søgaard (Jeppe 7.e) 
Tanja Schaarup (Jeppe 8.e) 
 
Suppleanter: 
 
1) Ulrik Kirkely (far til Noah Kalle 7.a) 
2) Kristina Ovens  (Lasse 6B ØR) 
3) Louise Knudsen (Sarah 7.a) 
4) Benedicte Juliane Aakirke (Mathias 
10.e) 
5)  
Derudover er Annelene og Gitte genvalgt som 
medarbejderrepræsentanter. 
 
Overlevering fra gammel til ny bestyrelse: 

 Tages op på næste møde – den 
21.06.2018 kl. 16.30 - ? Husk at komme 
på cykel. Den nye bestyrelse inviteres til 
kl. 18.30. 

6. 19.10  
Meddelelser/orientering 

 

 Formand  Tanja evaluerer 
skolebestyrelsesvalget(Skole & 
Samfund) 

 
 Skoleledelse Netop nu: 

 Skoleårets planlægning er i gang 
 Sidste skoledag i dag gik rigtig godt. 
 Vi har en storgruppe i Berlin 
 Nymarkfestivalen er i planlægningsfasen 
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 BV har haft foretræde for folketingets 
undervisningsudvalg for at fremme 
madordninger a la Loma. 

 Besparelser er på vej på skoleområdet. 
Klassestørrelse 
Skoleledelse 
 
Værestedet forbliver uden nedskæring 
  

 Øvr. Forældrerep.  Intet 

 Medarbejdere  Intet 

 Elever  Intet 

7. 19.20 
Eventuelle punkter til kommende møder 
+ aftale mødeleder for næste møde 
 

 Evaluering af skolebestyrelsens arbejde 
2016 2018 

 Alkoholanbefaling. 
 Overlevering fra gammel til ny bestyrelse: 
 Mødeleder: Jeanette  

 
 

8. 19.25 
Eventuelt 
 

Spørgsmål fra Jeanette: Tidspunkt for hjemkomst 
fra Berlin bør genovervejes. 
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Bilag 1: 
 
AFTALER OMKRING ALKOHOL OG FESTER  
 

- Alle forældre har åbne telefoner, når deres barn er til fest. 
- Alle børn/unge hentes fra fester – det kan aftales, at forældre skiftes til dette. 
- Fester slutter senest kl. xx 
- Til fester er forældre til stede – det kan aftales, at man er flere forældre til stede. 
- Fester er som udgangspunkt uden alkohol – hvis andet er tilfældet, skal det annonceres. 
- Forældre informerer hinanden, når de ser eller hører noget uhensigtsmæssigt – det kan fx være et barn, der 

observeres stå at ryge, eller fester der holdes uden forældres viden osv. 
 Forældre opfordrer deres børn til at tage vare på hinanden også når de fester. 
- Forældre beder børn, der holder fest om at lave en gæsteliste med deltagernes navne og deres forældres 

telefonnumre. 
 
Forældre orienterer hinanden 
 
Aftalerne revideres på et fælles forældremøde i begyndelsen af skoleåret. 
 
 
  


