
Skolebestyrelsesmøde   
Dagsorden torsdag den 16/8 2018 kl. 17-19.30  

Referent Bent Jørgensen 

 

Deltagere:  
Anne Thrysøe, Anders Greve, Louise Skovlyst Andenæs, Mie Burchardt, Peter Olsen, Pia Buchhave Søgaard, Tanja 
Schaarup, Gitte Storm Henriksen, Annelene Nietzer, Bent Jørgensen, Birgit Villebro + 2 elevrepræsentanter. 
Suppleanter:1) Ulrik Kirkely, 2) Kristina Ovens, 3) Louise Knudsen, 4) Benedicte Juliane Aakirke  

 
Fraværende: Annelene, Mie Burchardt, elever endnu ikke valgt.    
Mødeleder: Tanja Schaarup 
 
 

1. 17.00 
Konstituering 
Mål: Skolebestyrelsen skal jf. styrelsesvedtægten 
vælge formand og næstformand blandt de 
forældrevalgte. 
Forberedelse: se Styrelsesvedtægt for Svendborgs 
skolevæsen 
 

Formand: Tanja Schaarup 
Næstformand: Pia Buchhave Søgaard 

2. 17.15 
Skolebestyrelsesarbejdet i praksis 
a) Fastsættelse af forretningsorden og 
samarbejdsform. Drøftelsen tager udgangspunkt i 
den hidtil gældende forretningsorden – se her: 
Forretningsorden Nymarkskolens bestyrelse 
 
 
b) Bestyrelsens opgaver 
Mål: orientering 
Forberedelse: se bilag  
 
 
 
 
c) Fastsættelse af mødeplan for skoleåret 2018-19. 
BV foreslår møderne afholdt på rullende dage i 
tidsrummet 16.30-19 om muligt gerne følgende 
datoer: 
Onsdag den 22/8 *(dialogmøde) 
Onsdag den 12/9 *( dialogmøde) 

mandag den 17/9 
tirsdag den 23/10 
onsdag den 14/11 (*dialog- og samrådsmøde) 
onsdag den 12/12 
Torsdag den 17/1 *(udviklingsmøde med personale 
og elevråd) 
mandag den 28/1 
onsdag den 6/3 15-17*(økonomiudvalgsmøde) 
tirsdag den 12/3 
onsdag den 17/4 
Torsdag den 6/6 
torsdag den 13/6 *(årsmøde i f.b.m. Nymarkfestival) 
 
 

Forretningsordenen vedtaget med følgende punkt 
indarbejdet: 

Dato og tidspunkt for efterfølgende møde 

skrives i referatet. 
Den nye forretningsorden lægges på skolens 
hjemmeside. 

 
BV orienterede om skolebestyrelsens arbejde. 
Derudover kan mere ses via følgende link: 
http://skole-
foraeldre.dk/sites/default/files/skolebest6.pdf 
 

 
Ordinære skolebestyrelsesmøder placeres om 
tirsdagen. Der udarbejdes ny mødeplan for disse. 
 
 
 
 

 
Bemærk: Mødet den 14/11 er for hele 
bestyrelsen  . 

3. 17.40 
     Gensidig præsentation samt 
forventningsafstemning 
     vedr. bestyrelsesarbejdet.  
     Alle bedes forberede sig på kort at fortælle om sig 
selv i  
     forhold til disse punkter: 
 
     Hvem er jeg? – kompetencer og interesser i forhold 
til at  
    deltage i skolebestyrelsesarbejdet 
    Hvad brænder jeg særligt for at arbejde med i    
    skolebestyrelsen de næste 2 år? 

 

Alle præsenterede sig. 
Interesseinput: 

 Medarbejderne skal trives x flere 
 Holder af aldersgruppen 
 Engagerede elever vigtigt 

 Elever med særlige behov – alle skal 
udfordres og inkluderes 

 Tryghed for alle x flere 
 Større indsigt i alt skolearbejde 
 Uddannelsesparathed 
 IT i undervisningen – digital dannelse 
 Overgangsproblematikker i forhold til 

videreuddannelse 
 Foreningsliv 

http://www.svendborg.dk/sites/default/files/download_0.pdf
http://www.svendborg.dk/sites/default/files/download_0.pdf
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/43097/file/Inpage/199ed1a8-2c20-4474-8f55-94f6af7a6fc0
http://skole-foraeldre.dk/sites/default/files/skolebest6.pdf
http://skole-foraeldre.dk/sites/default/files/skolebest6.pdf
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 Sundhed 

 Mere kendskab til skolen x flere 
 Motion 
 Kost 
 Stolthed over skolen 
  

  
 

4. 18.15 
Introduktion til Nymarkskolen v/BV (samt 
sandwichspisning) 
Mål: at præsentere skolen for de nye 
bestyrelsesmedlemmer 
Forberedelse: se vedlagte bilag 
 

Rundvisning og fortælling på/om skolen 

5. 18.50 
Fordeling af kontaktpersoner til klasserne 
Mål: at skabe kontakt til den brede forældregruppe i 
skolebestyrelsesarbejdet 
Vi har erfaring for, at det er godt at organisere dette, 
så bestyrelsesmedlemmerne fordeler sig på 
klasser/storteam 
 

7.1:6/9 Anne Thrysøe (7.D)  
7.2:28/8 Pia Buchhave Søgaard (7.E) 
8.1:30/8 Louise Skovlyst Andenæs (8.A) 

8.2:19/9 Anders Greve (8.E) 

9.1:20/9 kl. 17 Mie Burchardt 
9.2:27/9 kl.18 Tanja Schaarup (9.E) 
10:11/9 kl. 16.00 – 18.00 Peter Olsen (9.F) 
 

6. 19.05 
      Forslag til punkter til kommende møder og 
mødeleder. 
Mål: Drøftelse. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7.  19.15 
Meddelelser/orientering 

Mødeleder: Tanja  
Mødet er tirsdag den 18/9 kl. 16.30 – 19.00 

Punkter:  
 Høringssvar – herunder sparekatalog 
 Årsplan 
 Principper for overgang/klassedeling 
 Principper for skole/hjemsamarbejde 
 Principper for sundhed/trivsel 

 Principper for timefordeling 
 Generel gennemgang af alle principperne 
  

 
 

  
 Formand  Intet 

 Skoleledelse  Skolestarten er i fokus – halvdelen af 
vores elever er nye hvert år. 

 Dialogmødet den 22. august – 
sparekatalog. Se det udsendte 
materiale. Fra Nymarkskolen deltager 
Pia og Anne. 

 Dialogmøde den 12/9. Her fra deltager 
Pia og Anne 
 

 Øvr. Forældrerep.  Intet 

 Medarbejdere  Intet 

 Elever  Intet 

8. Evt.  Intet 
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