
Skolebestyrelsesmøde   
Referat tirsdag den 12/3 2019 kl. 16.30-19 i mødelokalet v. hovedindgangen på Marslevvej

  

Referent Bent Jørgensen 

 

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

 
Fraværende: Peter (Kristina indkaldt), Tanja, Pia, Marie, Mie,     
Mødeleder: Annelene Nietzer 

 
 

1. 16.30 
Budget 2019 
Mål: Beslutte budget for 2019 
Bilag 1: Ledelsens budgetforslag 
Bilag 2: Referat fra økonomimødet 
 

 
Kommentar til lokal bustransport. Gælder hele Fyn + 
fra kl. 8.00 om morgenen. Vi undersøger nærmere og 
melder ud til personalet. 
 
Der er stor usikkerhed om det endelige budget (ekstern 
tildeling), da den nye model, selv ved små ændringer i 

elevtal, kan ændre det eksterne budget meget.  

 
Godkendt 
 

2. 17.10 
Ferieplan  
Mål: Høringssvar  
Bilag: Ferieplan. 
 

Vi synes ferieplanerne for de kommende to år er fine. 

3. 17.20 
Kriterier for klassesammenlægninger 
Mål: Beslutte kriterier. 
Bilag: Klassesammenlægning principper 
 

Fra elevrådet: 
Spørg klasserne om de vil splittes op. 

 
Eleverne skal have lov at ønske, hvem de vil have med 
fra egen klasse 
Eleverne skal kunne ønske hvilken klasse, elevgruppen 
fra egen klasse skal gå i 
Ordblinde bør stadig være i egen klasse 

J-klasserne skal bevares 
Medtænk, specielt på 7. årgang, ”overleveringerne” fra 

tidligere skole. 
Udmelding om de nye klasser skal ske så tidligt som 
muligt. 
Ønske om fællesarrangement i de nye klasser før 
sommerferien.  

 
Vigtigt at lærernes viden om de enkelte klasser er med 
til at danne grundlag for ledelsens beslutning om 
klassesammenlægningen. 
 
Præcisering: 
Kendt kammerat = en elev fra egen klasse 

 
Beslutning: 
Principperne drøftet, ændret og godkendt. Se bilaget. 
Elevrådet bedes komme med idéer til 
fællesarrangementer. 

Mulighed for opstart i den nye klasse før sommerferien 

skal indarbejdes. 
 
 

4. 17.35 
Lovændringer – herunder mulighed for 
”frihedsforsøg”.  
Mål: Orientering fra ledelsen samt drøftelse 
a)Ændringer i forhold til reform 
b)Valgfag 

Der blev orienteret om de nævnte punkter. 
 
Vedr. frihedsforsøg: 
Vi takker nej grundet den korte tidsfrist 
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c)Frihedsforsøg 
 

§16 b: Vi skal være undersøgende omkring denne 

paragraf.  
 
Fra elevrådet: Kortere skoledage med flere to-
lærertimer er et ønske. 

5. 17.50 
Kort pause - spisning 

 

6. 18.10 
Skoleårets planlægning 
Mål: Orientering 
a) Timebudget 

b) Organisering og fordeling af 
ledelsesopgaver 
c) Udviklingsplan. 
 
 

Timebudget: 

Til næste møde har ledelsen et forslag til timebudget  
med. 
 
Organisering og fordeling af ledelsesopgaver: 
En proces er i gang. Medarbejderne er kommet med 
input. Disse input vil indgå i ledelsens endelige 
beslutning, der vil ske inden den 12. april. MED-

udvalget orienteres denne dag – og drøftes på 

skolebestyrelsesmødet den 23. april. 
 
Udviklingsplan 
Vi satser på et ”konsolideringsår”. Der er mange nye 
skibe i søen vedr. allerede omtalte ændringer. 

 
7. 18.30 

Forslag til punkter til kommende møder. 
Mødeleder de næste to møder:  
Mål: Drøftelse. 
 

Mødeleder: ANN  
Mulige punkter til næste møde: Timebudget, 
udviklingsplan, fordeling og organisering af 
ledelsesopgaver. 
Teamdannelse, Åben skole (ANN laver oplæg).  

 
8. 18.40 

Meddelelser/orientering 

 

 Formand  Intet 

 Skoleledelse  Skoleårets planlægning fylder netop nu. 

 Elevrådsgrupper har sammen med BV været 
på besøg på vores fødeskoler. 

 Stemningen i personalegruppen er stadig 
præget af de udmeldte personaleændringer 
 

 
 Øvr. Forældrerep.  Intet 

 Medarbejdere  Processen omkring personaleændringerne har 
været ordentlig og professionel 

 Gå ind på astma/allergiforbundets 
facebookside. Nymarkskolen er omtalt dér. 

. 
 Elever  Elevforum har møde med politikerne i 

kommunen næste gang. 

Evt. Når dagsordenen færdiggøres bør man være 
opmærksom på antallet/karakter af dagsordenspunkter. 
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Mandag den 18/2 
17.15-19.15 

*(dialogmøde) 

Deltagere:  

Onsdag den 6/3  

15-17 
*(økonomiudvalgsmøde) 

Deltagere:  

Tirsdag den 12/3 

16.30-19 

Budget, timefordelingsplan 

Dialogmødet den 18. februar  
ferieplan (mail fra Tina B),  

kriterier for klassesammenlægning 
 

 
Værdiregelsæt 

 

Tirsdag den 23/4 
16.30-19 

Udviklingsplan 
Teamdannelse 

Evaluering og elevplaner (kommunalt udspil) 
Kommunikation som følge af AULA Åben skole 

 
 

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) 
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Bilag til punkt 7: 

Principper vedr. åben skole- samarbejde og partnerskaber 

Skolen ønsker at fremme samarbejde med eksterne parter for at understøtte 

 elevernes udvikling af indsigt i verden uden for folkeskolen 

 elevernes oplevelse af autentiske læremiljøer og mening med at lære 

Læringsaktiviteter i den åbne skole skal altid tage udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål. 
Aktiviteterne skal bidrage til at øge elevernes læring, trivsel og motivation. 

Samarbejdet med eksterne parter skal altid aftales på forhånd, så der mellem parterne er klarhed om følgende 
punkter: 

 (Lærings)mål  

tidsmæssig udstrækning og placering 

 deltagernes ansvars- og opgavefordeling 

 evt. økonomi 

 evt. juridiske forhold f.eks. vedr. børneattest m.v. 

 Evaluering 

Hvert team er ansvarligt for, at alle elever min. 3 gange årligt deltager i åben-skole-aktiviteter 

Teamene understøttes i dette arbejde, ved at skolens læringscenter opretter og ajourfører en database over 
skolens samarbejdspartnere og skolens koordinatorer/kontaktpersoner inden for hvert felt. 

Lovgrundlag: 
Stk. 4. Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, 
folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de 
kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af 
folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål 
og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet. 

Stk. 5. Som led i de i stk. 4 nævnte samarbejder kan skolens leder beslutte, at personer, der ikke er ansat ved 
kommunens skolevæsen, i begrænset omfang kan varetage undervisningsopgaver i folkeskolens fag og 
obligatoriske emner og understøttende undervisning. 

 


