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

SKOLEBESTYRELSE 

10/8  

12/9 Skole-hjemsamarbejde, samværsregler, LOMA-drift 

11/10 Budget 2011, , samværsregler,  

17/11 lejrskoler/skolerejser, Skole-hjemsamarbejde, omsorgsplan, evaluering, mad/måltidspolitik 

19/12 Bygninger, resursetildeling 

4/1 Budget,UP, sundhedspolitik (herunder alkohol), trivselspolitik, skole-hjem-samarbejde, 
samværsregler,  

18/1 Overgangsarbejde/klassedannelse., blå mandag, årsmøde, 

13/2 Klassekasser, lejrskoler, evaluering resursetildeling, UP, sportsklasser,  

13/3 UP, IT-strategi, budget 

26/4 Skolefoto-firma, inklusion/differentiering, UP, sportsklasser, profilering/toning 

18/6 Mad- og måltidspolitik  

 førstehjælpskurser, forslag om forældrekurser, Forældreønsker om garderober/knager inde i 
klasserne, retningslinjer ang. rygning både elever og personale, Netværksdannelse, forskudte valg 

19.00 
1. Underskrivning af referat fra 13. 

februar 
Underskrevet 

19.05 
2. Meddelelser/orientering 

 

 Formand 
 

 Kort gennemgang af beslutning om 
kommende byggeri 

 Kim og Jane arbejder på et nyhedsbrev fra 
skolebestyrelsen 
 

 Skoleledelse 
 

 Bygningsændringer. Scenarie 2 bliver sat i 
værk. Resten af skolens ønsker indgår i 
fase 3. 

 Kommunen gennemfører i øjeblikket en 
skolevejsanalyse. TV2 har været på besøg 
i dag grundet dette. 

 Der har været en nettotilgang på 19 elever 

siden 1. august 2011. 
 

 Medarbejdere 
 
 

 Der er god gang i visionsarbejdet på 
skolen. Personalet deltager med stort 
engagement. 

 Bekymring i lærergruppen omkring 
eventuelle afskedigelser til kommende 
skoleår. 

 Foreløbigt er 117 elever tilmeldt 
kommende 10. klasse. 
 

 Elever  Der er møde på fredag i elevrådet. Her 
drøftes bl.a. frikvartersaktiviteter. 

19.25 
3. Budget 2012. 

Drøftelse af forslag til budget. Se bilag.  
Mål: godkendelse 

 

 
Som sidste del i proceduren for skolens budget 2012 blev 
skolens budget drøftet med henblik på godkendelse. 
 
De indkomne kommentarer fra skolens økonomiudvalg var 
indarbejdet i det udsendte budget. 
  
Budgettet blev godkendt uden ændringer. 
 
 

19.50 
4. Skolebestyrelsens årsmøde 29/3 

Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til 
program for aftenen og udsendt 
indbydelse. KC har udarbejdet forslag til 
indhold i årsberetning.  

 
Program for årsmødet: 
 
19.00 Velkomst, sang, præsentation v/DL 
19.10 Kort orientering om skolebestyrelsens rolle/opgave 
v/KC 
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Vi skal sammen fastlægge indhold af 
beretning og program samt fordele 
praktiske opgaver. 
 

19.20 Skolebestyrelsens beretning v/KC 
19.35 Orientering om LOMA-projektet v/Rikke Trane 
19.45 Orientering om de planlagte bygningsændringer v/ 
Hanne Klit 
19.55 Hente-kaffe-pause 
20.05 Gruppedrøftelser ved bordene om nedenstående 
punkter/DL: (bestyrelsesmedlemmer fordeler sig og 
fungerer som tovholdere + referenter, deltagerne beslutter 
selv, hvad der er vigtigt for dem at drøfte/give 
forslag/feedback på og prioriterer tiden - DIALOG til brug 
for bestyrelsens videre arbejde er målet)  

 Udmøntning af principper vedr. skole-

hjemsamarbejde 

 Opbygning/udvikling af ungemiljø 

 Inddragelse af IT og medier 

 Fremtidige fællesarrangementer 

 ??? 

20.45 Fælles afslutning med kort plenum 
 
AFTALE: 
Vi mødes kl. 18.30 
Personaler og bestyrelsesmedlemmer skal have navneskilte. 
 

Hvad kan årsberetningen indeholde: 
Årsberetning Nymarkskolen 2011/12– stikord 
 

 Sammensætning af bestyrelsen 
 Skolens målsætning  
 Principper skole og hjemsamarbejde 
 Trivselskultur :  

    Fremme af sundhed 
   Forebyggelse af mobning  

 Trafik 
 Forældremøder   
 Ressourcetildeling   
 Omsorgsplan/ Sorg og krise:  Principper 
 Lejrskole / skolerejser 
 Mad og måltidspolitik  
 Lejrskole – skolerejser  
 Budget 2011 og 2012  
 Ombygning   
 Udviklingsplan 2012 
 Principper for undervisningens indhold: 

Løbende evaluering af undervisningen 
Principper teamdannelse, fleksibel  
tilrettelæggelse og teamsamarbejde 

 
 Overgangsarbejde – klassedannelse 

 Principper overgang fra 6 til 7 klasse 
 

 Informationsstrategi 
20.10-20.20: pause 
20.20 

5. Mad og måltidspolitik 
Skolebestyrelsen skal drøfte den lokale 
udmøntning af kommunens mad- og 
måltidspolitik gennem udformning af 
principper herfor. 
(hvordan skal vi i praksis lægge rammer 
for undervisning, ture, 
fællesarrangementer, boden, LOMA, 
frikvartershandel, højtider og mærkedage) 

 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe: Bettina og Jane. 
 
BV vil udpege medlemmer til gruppen fra lærergruppen og 
fra elevrådet. 
 
BV vil sørge for første mødeindkaldelse. 
 
Der tages udgangspunkt i ”Mad- og måltidspolitik for børn 
og unge 0 – 16 år”.  
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20.45  

6. Udviklingsplan 2012-13… 
Orientering om arbejdet med fastlæggelse 
af skolens fremtidige organisering af 
undervisning og teamsamarbejde samt 
kommende års indsatsområder: 

 Inklusion, trivsel og nærvær 
 Ungemiljøer og elevinddragelse 
 Sundhed/LOMA 
 IT og medier 
 International dimension 
 Naturfag(kommunalt 

indsatsområde) 

Kort orientering. Meget mere på kommende møde. 
 
Der drøftes i øjeblikket en mulig ændring af 
teamsamarbejdet og organiseringen af eleverne.  
Der ses på, hvilke konsekvenser en sådan ændring vil få på 
lærerskift, fysisk placering af eleverne m.m.  
Dette drøftes på et koordinationsudvalgsmøde, så den 
bedste organisering kan besluttes. 
 

21.00  

7. Evaluering af samværsregler vedr. 
frikvarterer  
Vi skal fastlægge kriterierne herfor. Se 
referat fra 4/1 vedr. mål.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.15 
  

Bl.a. følgende kriterier skal indgå: 
 

 Er eleverne tilbage på skolen ved lektionsstart? 
 Har ordningen medført øget usund spisning/rygning 

blandt eleverne? 
 Er der blevet mere affald på stierne omkring 

skolen? 
 Er eleverne gode repræsentanter for skolen, når de 

er uden for skolens område? 
 Hvilke forældretilbagemeldinger har der været? 
 Har skolens udeordning medført noget negativt for 

butikkerne i nærområdet? 
 Hvor meget bliver ordningen brugt? 
 Hvilken oplevelse har personalet af udeordningen? 

 
Ud fra evalueringen fastlægger skolebestyrelsen de 
fremtidige regler.  

8. Eventuelt Intet 

 

 
 

 


