
Skolebestyrelsesmøde (i mødelokale ved skolens kontor - Marslevvej)  
Referat tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19.00 – 21.30  

Referent Bent Jørgensen 

 

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

1. Underskrivning af referat  
fra 12. sept. 2011 

OK 

2. Præsentation af Thor 
Formand for elevrådet og nyt medlem af 
skolebestyrelsen. 
 

Thor går i 9. By og spiller med i et 
marimbaorkester i sin fritid 

3. Meddelelser/orientering Kim deltager i landsmødet på Nyborg Strand 
 

 Formand  
 

 Skoleledelse Vedr. Kursustilbud for 
skolebestyrelsesmedlemmer: 
     25. okt. deltager: JW, DL, KL, AJ 
     1. nov. deltager: BH, JW, KL, DL  
 
Madordningen kører – men der er desværre 
ikke over 100 tilmeldte/dag 
 
Bygninger:  
Vi har haft besøg af en konsulent, der skal 
lave en oversigt over skolernes ønsker til fase 
3. Vi ønsker Læringscenter og 
personalefaciliteter. 
 
Behov for omsorgsplan:  
Vi skal snarest have udarbejdet en 
omsorgsplan for skolen 
 
Kommunale budget(ikke vedtaget 
endnu): 

 Der skal oprettes 
sportsklasser på 
Nymarkskolen 

 Drift af LOMA er med i 
budgettet 

 
 

 Medarbejdere Vi trænger alle til ferie. Men energien er stadig 
god hos personalet. 
 
Vi skal se på en balance mellem stormøder og 
møderne i blok- og klasseteam. 
 
10.kl. centeret 

 Der evalueres i øjeblikket(af 

forvaltningen) på 10. klassecentrets 
placering m.v. 

 Vi glæder os til at komme i gang med 
visionsdelen for centeret. 

 Der har været misforståelser vedr. 
mødeafholdelser de to matrikler i 
mellem. 

 
 

 Elever Der bør gøres et eller andet ved indergårdene 
– de benyttes for lidt. Måske bør der opsættes 
bænke. BV tilføjede at ”loma-projektet” 
formentlig også vil medføre brug af 
indergårdene. 
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4. Trafik 
a)Kollektiv trafik 
http://www.fynbus.dk/wm141951 - høringssvar inden 
22/10 

             b)Trafiksikker skolevej –  
             Drøftelse af evt. problemer og  
             initiativer 

 

Man kan komme med kommentarer/ input 
senest den 22.10 på hjemmesiden. 
 
Ved trafikmødet(en person fra Fynbus + en 
person fra kommunen kommer her) i morgen 
deltager Kim og Michael. Efter mødet laver 
Kim et oplæg(der sendes til 
skolebestyrelsesmedlemmerne) til høringssvar 
samt henvendelse til politikerne. Dette 
indeholder bl.a. ønske om mere kørsel direkte 
til Nymarkskolen(ikke ned om banegården), 
manglende aftenkørsel, mulighed for gratis 
buskørsel i vinterhalvåret for Thurøeleverne – 
grundet øget trafikfare i forbindelse med 
vintervejr.  
 
 

5. Forberedelse til dialogmøde 
Fokuspunkter til kvalitetsrapporter. 
Vi skal drøfte, hvilke fokuspunkter vi kunne foreslå til 
kommende kvalitetsrapport.(se evt. bkg. vedr. 
kvalitetsrapport: 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=2
5286 ) 
Forslag fra ledelsen kunne umiddelbart være: IT- udstyr 
og anvendelse, fravær, overgang til 
ungdomsuddannelse, sundhed – næste gang inklusion 
 

Dagsordenen på dialogmødet er: 
Ressourcetildelingsmodel 
 
Kvalitetsrapport 
Forslagene fra ledelsen fastholdes. 
 
Valg til integrationsråd 
Kim er klar til valg 
 
I mødet deltager Dorthe, Kim og Birgit 
 
 

6. Værdiregelsæt – samværsregler. Bilag: 
sammenskrivning fra personalet og sammenskrivning fra 
elever(sidste bilag sendes på fredag) 

Ud fra de overordnede værdier: 
 Vi møder hinanden med anerkendelse og respekt 

 De ansatte tager ansvar for at skabe et trygt og positivt fællesskab i  elevgruppen og 
på skolen som helhed 

 Alle elever føler sig set, hørt og forstået af deres lærere 

 Eleverne inddrages i planlægning og gennemførelse af aktiviteter 

 Eleverne gør deres bedste, for at de selv og andre kan trives og lære 

 skal vi nu på baggrund af tilbagemeldinger fra elever og 
personale endeligt beslutte, hvilke samværsregler der 
skal gælde fra uge 43. 
Individuel forberedelse: formuler de 3 samværsregler, 
du finder vigtigst 
 

BV skitserede processen med eleverne. 
Medlemmernes forslag blev oplæst og drøftet. 
Der var stor enighed om disse – MEN det store 
problem var om eleverne måtte forlade 
skolen? Og hvad gør vi så lige, hvis eleverne 

overtræder forbuddet? 
 
Lang men god diskussion! 
 
Beslutning: 
Der var stort flertal for, at eleverne ikke måtte 
forlade skolen, men samtidigt skal der ses på, 
hvordan vi får eleverne til at blive på skolen. 
 
BV og BJ laver et oplæg, der sendes til 
godkendelse i skolebestyrelsen på samme 
måde, som det sker med referatet. 
 

7. Principper vedr. skole-/hjemsamarbejde 
Drøftelse og beslutning. Se bilag fra personale 
Individuel forberedelse: overvej hvilke 3 punkter der er 
vigtigst i skole-hjemsamarbejdet 
 

Udsat 
 

8. Budget 2011 
a) godkendelse af budget 
b) ansøgning til 5/12-puljen vedr. implementering af ny 
skolestruktur – se bilag med forslag 
 

Vedtaget med følgende ændringer: 
 Der skal sættes penge af til OSO-

opgave på 10. – klassecenteret 
 9.BY-lejrskoleudgifter skal opgøres 

og med på budgettet 
 Der skal sættes penge af til 

aktiviteter i Blokkene – lad elevrådet 
anvende pengene. 

 
9. Opfølgning på forældremøder – herunder punkter til 

kommende møder: Se herunder – nye med rødt 
Forældreønske om information vedr. bygninger 
 Forældreforespørgsel vedr. mulighed for salg af frugt o.l. på 
skolen samt evt. mulighed for at låne klubben i kælderen når 
denne ikke er i brug 

 

Udsat 

http://www.fynbus.dk/wm141951%20-%20h�ringssvar%20inden%2022/10
http://www.fynbus.dk/wm141951%20-%20h�ringssvar%20inden%2022/10
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10. Eventuelt Principper for afholdelse af lejrskole i 10. 
Klasse bør besluttes snarest.  
10. klassepersonalet arbejder videre ud fra: 
 

 Der arrangeres tre ture, som 
eleverne kan vælge sig ind 
på. 

 Max-pris/elev = 2000 kr. 
 Samme pris for alle ture 

 
 
 
Mødeleder næste gang: Michael 
 

Punkter til fremtidige møder:  
Principper for overgangsarbejde, klassedannelse, lejrskoler/skolerejser, drøftelse af buskørsel i vinterhalvåret, 
førstehjælpskurser, IT-bestykning - IT-mål, Intrabrug – forslag om forældrekurser, Principper vedr. lejrskoler og 
skolerejser, Blå mandag,Forældreønsker om garderober/knager inde i klasserne, Bygningsrundgang,retningslinjer ang. 

rygning både elever og personale, Netværksdannelse 

 


