
Skolebestyrelsesmøde (i mødelokale ved skolens kontor - Marslevvej)  
Referat mandag den 12. september 2011 kl. 18.00 – 20.30  

Referent Bent Jørgensen 

 

Deltagere: Kim, Dorthe, Michael, Bettina, Jane, Laila, Klaus, Thomas, Bent, Birgit, Johanne, Thor. 
Fraværende:  Thomas, Michael og Thor  Mødeleder: Dorthe Lock  
 

1. Underskrivning af referat  
fra 10. aug. 2011 

Underskrevet 

2. Præsentation af elever 
Vi forventer at have to 
elevrepræsentanter med. 
 

De to nyvalgte elever fra elevrådet er: 
Johanne fra 8. C1. Hun er næstformand i elevrådet og 
Thor fra 9. By. Han er formand i elevrådet, men kan ikke deltage 
i dagens møde, da han er i Island. 
 

3. Meddelelser/orientering  

 Formand 
 

 18.-19. november er der landsmøde på Hotel 
Nyborg Strand i foreningen Skole og forældre. 
Kim deltager – der er mulighed for deltagelse 
af en mere. Beslutning om deltagelse kan vente 
til næste møde. 

 Dialogmøde 
Der er endnu ikke udsendt referat fra 
dialogmødet. 
Oplæg v. Jan Præstholm, Helle Hansen og Peter 
Andersen. 
Følgende blev drøftet: Årshjul for arbejdet, 
kompetenceudvikling, udvikling af 
dialogmødeformen, mulig rigsdag for alle 
skolebestyrelsesmedlemmer. 
 
Der vil blive etableret en form for 
kompetenceudvikling, hvis der er behov 
 
 

 Skoleledelse 
 

 Forældremøder er i gang i øjeblikket 
 Planer vedr. bygningsrenovering – der er aftalt 

en prioritering hvor rækkefølgen er: 
Klasseværelser som nummer et. Faglokaler og 
personale og kontorfaciliteter (meget aktuelt 
for Nymarkskolen) som delt nummer to. Der er 
nedsat en lokal projektgruppe til at følge og 
koordinere byggeriet i samarbejde med bygge- 
og økonomikyndige.  

 Budgetprocedure: Alle fagteam, klasseteam, 
m.fl. opfordres til at komme med ønsker til 
budgettet. Derefter laves et udkast, der sendes 
til Med. Udvalget umiddelbart forud for 
bestyrelsens behandling den 11/10  
 

 
 Medarbejdere 

 
 

 Det går stadig godt. Der er travlt. 
 
  

 Elever Der havde flygtigt været vendt en række emner i elevrådet: 
 Forslag om skolefest 
 Årgangsfester 
 Skoleklokken bør ringe 5 minutter før lektionsstart. Det 

er ikke godt med ”Ingen klokke” 
 Ønsker om skoleblad. 
 Udendørsområderne bør gennemses: 

     Basketbanen er ikke i orden.  
     Multibanen fyldt med sten. 
     Sportsarealerne trænger til en kærlig hånd 

 Regler om ”udgangsforbud” og ”rygeforbud” 
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4. Orientering vedr. møde med 
skolechef og børn- og ungechef 
vedr. driftsbudget til hhv. 
midlertidig og permanent 
madordning v/Kim og Dorthe. 

 
 

Konstruktivt møde med Jan Præstholm og Helle Hansen afholdt 
den 29/8. Det er aftalt, at merudgifterne til etablering af 
midlertidig madordning er en fælles opgave, således at midlerne 
hertil dækkes af central pulje i budget 2011. Herefter afholdes 
evalueringsmøde ultimo november, hvor fremtidig fordeling af 
udgiften aftales ligesom der laves nødvendige tilretninger i 
kontrakten med Det gode Madhus for resten af skoleåret. 
 
 

5. Principper vedr. skole-
/hjemsamarbejde 
Vi skal have en første drøftelse af 
hvordan disse principper skal se ud på 
vores skole. Vi skal først og fremmest 
drøfte formål, værdier og metoder i 
skole-hjemsamarbejdet. 
Punktet forventes også drøftet på 
møde i pædagogisk råd den 14/9. 
 

Stikord fra drøftelsen: 
 De unge skal i fokus 
 Forventningsafstemning 
 Optræden af elever i forbindelse med arrangementer 
 Specielt med elever fra 13 – 17 år. 
 Trivsel 
 Samvær 
 Fælles kulturelle arrangementer 
 Forældreopbakning 
 Fælles projekt med elever og forældre 
 Kommunikation 
 Forældreintra 
 Kommunikation via Intra bør være et krav 
 Erfaring: Forældresamarbejde er lettest i de yngste 

klasser 
 Nyhedsbrev – gerne via Intra. Og med en redaktion af 

elever. 
 Fællesskab 
 Vigtigt at forældrene er velinformerede om deres børns 

skolegang 
 Gerne dialog 
 Imødekommenhed, tillid, samvær 
 Der bør være aktiviteter på forældremøderne 
 Husk begge matrikler 
 Overgang 6. Til 7. Klasse. Måske besøg i foråret inden 

overgang. De store elever kan vise rundt. 
 

Videre proces: 
Emnet drøftes på Pædagogisk Rådsmøde på onsdag. Forældre fra 
skolebestyrelsen er velkomne 
Skolebestyrelsen har punktet på til endelig vedtagelse af 
principper på kommende møde. 
 
 

6. Samværsregler 
a) Vi skal drøfte, hvilke 
samværsregler, vi skal have på vores 
nye skole. Vi skal drøfte, hvordan vi 
fremmer at alle elever trives samt 
hvordan vi som skole motiverer de 
unge til at træffe sunde valg. 
b) Vi skal tage stilling til, hvordan vi 
understøtter at samværsreglerne 
udmøntes i praksis – f.eks. gennem 
synliggørelse for og inddragelse af 
elever, personale og forældre. 
 

Udtalelser fra drøftelsen: 
 Bør det hedde Samværskultur?? 
 Der bør laves en trivselspolitik 
 Så få regler som muligt 
 Eleverne bør inddrages 
 Måske temadage for eleverne om emnet 
 Reglerne bør være meget ”overordnede” – eleverne kan 

så selv sætte mere præcise handlinger på. 
 Vigtigt at få lavet hyggekroge på skolen 
 Skolen er elevernes arbejdsplads.  
 Der bør være forbud mod at forlade skolen 
 - og dermed også rygeforbud (der er selvfølgelig 

allerede forbud på matriklen) 
 Vi skal fokusere på, hvad vi gerne vil (med og for de 

unge)? 
 Det skal drøftes, om der fortsat skal være særlige regler 

for 10. klassecenteret. 
 

Videre proces: 
Emnet drøftes på Pædagogisk Rådsmøde på onsdag. Forældre fra 
skolebestyrelsen er velkomne 
Elever inddrages – det er endnu ikke planlagt hvordan! 
Skolebestyrelsen har punktet på til endelig vedtagelse af 
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principper. 
 
 
 
 

7. Aftaler vedr. næste møde - 
herunder til tilbagemeldinger fra 
deltagelse i forældremøder 
 

Der har været en afholdt del forældremøder. Udtalelser fra 
møderne: 
 

 Eleverne er glade for at komme i gang på skolen 
 Gode møder – måske for meget eksamenssnak på 

enkelte af dem 
 God snak om lejrskole 
 Drøftelse af samværsregler – udgangsforbud 
 Gennemgang af INTRA – nettet 
 Bestyrelsen bør arbejde for gratis bus i vinterhalvåret til 

elever med farlig trafikvej (F.eks. Thurø-eleverne) 
 Besøg af UU–vejleder 
 Principperne for lejrskoler skal i lighed med øvrige 

tilrettes i skolebestyrelsen 
 Ønsker om førstehjælpskurser for personalet 
 Forespørgsel vedr. hjertestarter på skolen 
 Dialog omkring skolebestyrelsesarbejdet 
 Der mangler cykelskure på skolen 

 
Generelt god stemning på møderne 
 
 
 

8. Nyt punkt 
 
 
 

9. Eventuelt 

 Skolebestyrelsen gav tilsagn om, at der kan iværksættes 
undersøgelse af elev/forældreinteresse for at 10.kl.elever kan 
leje et aflåseligt garderobeskab på Vestre Skole. 
 
Cykler på matriklen: Der har været stjålet cykler på matriklen. 
Nogle forældre beklager, at en tidligere ordning med ”nøgle til 

cykelskur” ikke længere kan fungere p.g.a. det stærkt forøgede 
cykelparkeringsbehov. 
Bent skriver lidt på hjemmesiden om dette. 
 
 
Mødeleder næste gang: Jane 
 

Punkter til fremtidige møder:  
Netværksdannelse, principper for overgangsarbejde, klassedannelse, lejrskoler/skolerejser, drøftelse af 
buskørsel i vinterhalvåret, førstehjælpskurser, 
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