
Skolebestyrelsesmøde   
Referat tirsdag den 23/10 2018 kl. 16.30 -19.00 i mødelokalet v. hovedindgangen  

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 + Marie 9.C og Dagmar 9.A . 
Suppleanter:1) Ulrik Kirkely, 2) Kristina Ovens, 3) Louise Knudsen, 4) Benedicte Juliane Aakirke  

 
Fraværende: Gitte, Mie, Anders, Marie, Dagmar,    
Mødeleder: Tanja Schaarup,  
 
 
 

1. 16.30 
Inklusion 
Mål: orientering og drøftelse 
Afdelingsleder Peter Due orienterer om baggrund 
for udarbejdelse af principper samt nuværende 
praksis. 
Forberedelse: se bilag med forslag om 
principper for inklusionsarbejdet 

 
 

Peter Due orienterede. 
 
Principperne blev drøftet, tilrettet og godkendt. 

2. 17.10 

Gennemgang af principper 

Mål: Drøftelse af behov for revision. 

Forberedelse: LÆS bilag på flg. Link og overvej 

om du ser behov for revision:  

Evaluering og elevplaner 

Fællesarrangementer 

Hjemmearbejde og TRÆFA 

Lejrskoler og klassekasser 

Mad og måltidspolitik 

Medieanvendelse 

Omsorgsplan 
 

 

Bestyrelsens prioritering: 
1. Evaluering og elevplaner 
2. Hjemmearbejde og TRÆFA  
3. Fællesarrangementer 
4. Medieanvendelse 

 

Vi ser på de resterende principper på næste møde. 
 
 

3. 17.30 
Årsplan. 
Mål: Der skal laves en foreløbig plan for årets 
arbejde.  
Se bilag.  
 

Forslag til emner: 
 De nævnte principper fra punkt 2 
 Se endvidere referat fra første møde i dette 

skoleår. Skriv arbejdspunkterne ind under 
referatet. 

 Årsplanen vil fremadrettet kunne ses under de 
udsendte dagsordener. 
 

4. 17.40  
Principper for skole-/hjemsamarbejde 

Se bilag 
 

Revideret og godkendt. 

5. 18.00 
Sandwich 
 
 

 

6. 18.10 
Samrådsmøde - planlægning 

14. november kl. 19.15 – 20.15 her på skolen. 
 
Indhold i mødet med politikerne: 

 Fysiske rammer 
 Præsentere Loma. 
 Sportsklassen 
 Idræt 
 Grønt flag 

Bæredygtighed 
 Hvad vi er stolte af her på skolen 
 Orientere om inklusion på skolen – udfordringer. 

Udvalg bestående af ANN, BV, Anne og Tanja udfærdiger 
dagsorden og sørger for fremsendelse til skoleafdelingen 

https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/88012/file/Inpage/11c630ea-a5ad-45cd-a810-99a8aa43c4bf
https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/file/94acae05-c9be-4151-aa01-e3c8d35cef64
https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/file/3def6319-d271-4677-8558-a4d852d040fd
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/88014/file/Inpage/450792d0-ab52-4590-b302-3b954f7fb457
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/88009/file/Inpage/9d2176f0-0b9e-4ab5-b13b-00a41fb1db7e
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/154713/file/Inpage/858e42ba-5468-4b63-96f7-d37de06dd2d1
https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/file/5dc089e9-64f0-45a9-a5bc-7d7cb33b7031
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inden 1/11. De prioriterer punkter, der skal præsenteres 
for politikerne ud fra, hvad vi er særligt stolte, 
opmærksomme på og udfordrede af.  
 
.  
 

 Alle bestyrelsesmedlemmer deltager i 
samrådsmøde 14/11 kl. 19.15-20-15. 

 Tanja, Pia og BV deltager i dialogmødet samme 
dag 17-19 

 
 

7. 18.45 
      Forslag til punkter til kommende møder. 
      Mål: Drøftelse. 
 
 

Forslag til punkter:se punkt 3 
 
Ordstyrer:Tanja 

       
8. 18.50 

Meddelelser/orientering 

 

 Formand Intet 

 Skoleledelse  De besparelsesforslag, som bestyrelserne har 
fremsendt høringssvar i forhold til er den 
22/10 vedtaget i B&U-udvalget 

 Det forventes, at skoleområdet skal spare 
yderligere 6,5 mio kr. og forslag til 
udmøntning af denne besparelse vil komme i 
høring i november. 

 Der afholdes fællesarrangement for alle elever 
den 24/10 med oplæg vedr. vold i 
kæresteforhold/familie 

 Der planlægges endvidere fællesarrangement 
for elever og arrangement for forældrekredsen 
22/1 vedr. ungdomskultur, unges og voksnes 
roller i forhold til de svære valg – 
ungdomsuddannelse. 

 Den 26/10 fejres LOMAs 5 års jubilæum og 
skolens grønne flag med fællesarrangement og 
borgmesterbesøg.  
 

 Øvr. Forældrerep. 
evt. tilbagemelding fra 
forældremøde 
 

  

 Medarbejdere  

 Elever   

9. Evt.  
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SKOLEBESTYRELSE 

 

Onsdag den 22/8  

17-18.30 (NY) 
*(dialogmøde) 

 

Onsdag den 12/9  

17-19 (VM) 
*(dialogmøde) 

Pia og Anne deltager 

Tirsdag den 18/9  
16.30-19 

Fotografering, 6/9 4/10 høringsfase vedr. 

styrelsesvedtægtsændring, overgang, skole-hjem, 

tilbagemelding fra forældremøder, årsplan, orientering: APV, 

samrådsmøde i november, STEM-tur, int. Dimension, 

dispensation fra klassestørrelse i 9.i 

Tirsdag den 23/10  

16.30-19 

Inklusionsprincipper, principper vedr. skole-hjem samarbejde 

Gennemgang af principper 1 

Evaluering og elevplaner 

Fællesarrangementer 

Hjemmearbejde og TRÆFA 

Lejrskoler og klassekasser 

Mad og måltidspolitik 

Medieanvendelse 

Omsorgsplan 

 
 

Onsdag den 14/11  

17-19(NY) 
*(dialogmøde) 

 

Onsdag den 14/11  
19-20 (NY) 

*(samrådsmøde) 

Evt.  
Besparelse – råderum – inklusion – segregering 

Bygninger (kontor, mødelokaler) ? 
Skoleafdelingens understøttelse af kerneopgaven  
(Forslag til temaer til dialogmøder) 

Tirsdag den 11/12  

16.30-19 (20) 
*spisning 19-20 

IT-strategi, budget, udviklingsplan (orientering), 

Styrelsesvedtægt,  
Blå mandag, gennemgang af principper 2: 
Teamdannelse (bør revideres) 

Timefordeling 

Trafikplan 

Trivselspolitik 

Uddannelsesparathed 

Understøttende undervisning 

Værdiregelsæt 

Åben skole 

 

Torsdag den 17/1  
15-20 

 

https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/88012/file/Inpage/11c630ea-a5ad-45cd-a810-99a8aa43c4bf
https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/file/94acae05-c9be-4151-aa01-e3c8d35cef64
https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/file/3def6319-d271-4677-8558-a4d852d040fd
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/88014/file/Inpage/450792d0-ab52-4590-b302-3b954f7fb457
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/88009/file/Inpage/9d2176f0-0b9e-4ab5-b13b-00a41fb1db7e
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/154713/file/Inpage/858e42ba-5468-4b63-96f7-d37de06dd2d1
https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/file/5dc089e9-64f0-45a9-a5bc-7d7cb33b7031
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/88013/file/Inpage/b761badd-6e15-45db-8098-73a4d254a757
https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/file/d5eef110-5532-4de4-a2dc-deeb4d9bae56
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/88017/file/Inpage/17fe9e7e-f782-457a-9417-7d70396f6bc8
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/88011/file/Inpage/94fd05f0-eaa6-4979-a350-a7e886b7dfa0
https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/file/8fe31352-c7ed-480f-9626-adc19f33f9d2
https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/file/c1c1bf63-0747-4bde-8ae2-4c3817011a75
https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/file/502c73bb-b91a-4e93-bd0a-446d047cf666
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/252267/text/%C3%85ben%20skole
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*(udviklingsmøde med 
personale og elevråd) 

Tirsdag den 29/1  

16.30-19 

 

Onsdag den 6/3  

15-17 
*(økonomiudvalgsmøde) 

 

Tirsdag den 12/3 

16.30-19 

Budget, timefordelingsplan 

Tirsdag den 23/4 

16.30-19 

Udviklingsplan,  

Torsdag den 6/6 
17-19.30 (20.30) 

*spisning 19.30-20.30 

Skoleårets planlægning 

Torsdag den 13/6 

16-18 
*(årsmøde i f.b.m. 

Nymarkfestival) 

 

Evaluering og elevplaner 

Fællesarrangementer 

Hjemmearbejde og TRÆFA 

Lejrskoler og klassekasser 

Mad og måltidspolitik 

Medieanvendelse 

Omsorgsplan 

Overgang fra 6. til 7. årgang 

Skole hjem samarbejde 

Teamdannelse (bør revideres) 

Timefordeling 

Trafikplan 

Trivselspolitik 

Uddannelsesparathed 

Understøttende undervisning 

Værdiregelsæt 

Åben skole 

 
 

https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/88012/file/Inpage/11c630ea-a5ad-45cd-a810-99a8aa43c4bf
https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/file/94acae05-c9be-4151-aa01-e3c8d35cef64
https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/file/3def6319-d271-4677-8558-a4d852d040fd
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/88014/file/Inpage/450792d0-ab52-4590-b302-3b954f7fb457
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/88009/file/Inpage/9d2176f0-0b9e-4ab5-b13b-00a41fb1db7e
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/154713/file/Inpage/858e42ba-5468-4b63-96f7-d37de06dd2d1
https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/file/5dc089e9-64f0-45a9-a5bc-7d7cb33b7031
https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/88010/file/Inpage/7dab53d2-a356-4243-83fa-b19f61766d93
https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/file/03a0e381-605d-4d03-872f-ba20cc4265c8
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/88013/file/Inpage/b761badd-6e15-45db-8098-73a4d254a757
https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/file/d5eef110-5532-4de4-a2dc-deeb4d9bae56
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/88017/file/Inpage/17fe9e7e-f782-457a-9417-7d70396f6bc8
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/88011/file/Inpage/94fd05f0-eaa6-4979-a350-a7e886b7dfa0
https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/file/8fe31352-c7ed-480f-9626-adc19f33f9d2
https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/file/c1c1bf63-0747-4bde-8ae2-4c3817011a75
https://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/file/502c73bb-b91a-4e93-bd0a-446d047cf666
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/252267/text/%C3%85ben%20skole

