
Skolebestyrelsesmøde (i mødelokale ved skolens kontor - Marslevvej)  
Referat onsdag den 14. december 2011 kl. 18.30 – 21.00  

Referent Bent Jørgensen 

 

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

1. Underskrivning af referat  
fra 17. nov. 2011 

18.30 
Underskrevet 

2. Meddelelser/orientering 18.31 

 Formand 
 

 Vores henvendelse vedr. gratis transport i 
vinterhalvåret er ikke blevet tilgodeset. 

 Der er kommet 24 høringssvar vedr. Mad- og 
måltidspolitik.  

 Der er mulighed for at afholde forskudte 
skolebestyrelsesvalg. Der vil så være 
henholdsvis 3 og 4 forældre på valg/gang. 

 Vi har fået svar på vores ansøgning vedr. 
midler fra 5/12-puljen. Der vil blive en fælles 
ansøgningsrunde for alle skoler. Derefter hører 
vi nærmere. 

 Dialogmøderne i det kommende kalenderår 
afholdes: 26.01 – 21.05 – 19.09 – 12.11 

 Unge fortæller om uddannelse den 25. januar. 
Se invitation på skolens hjemmeside. 

 
 Skoleledelse 

 
 I forbindelse med LOMA-projektet har der 

været studietur til 3 skoler i København. Vi fik 
masser af inspiration! 

 Vi har oprettet en midlertidig skolebod. Ser ud 
til at blive en succes. Vi evaluerer og beslutter, 
om vi vil fortsætte ultimo december. 

 Elevrådet har besluttet at indkøbe sofaer, 
musikanlæg m.m. til fællesrummene. 

 Vi ønsker at drøfte ”forbuddet mod at forlade 
skolen i skoletiden” igen. 

 Vi er med i et internationalt samarbejdsprojekt 
vedr. konflikthåndtering.Fra Svendborg 
deltager Skårup Skole sammen med os med 
partnere fra England. 

 3-partsamtalerne fylder arbejdsmæssigt for 
lærerne i øjeblikket. 

 Der har været afholdt en meget fin julefrokost. 
Arrangeret af blok D. 

 Blok C har gennemført Nymarkskolens første 
Luciaoptog!! Altså lærerne i blok C. 

 Hvor skal vi hen med IT? Arbejdsgruppe er i 
gang med at se på mulige scenarier. 
 

 
 Medarbejdere 

 

 

 Via faglig klub og en APV har vi taget 
temperaturen på organisationen.  

 På lærermødet i dag har vi haft fokus på 
teamsamarbejdet. Vi skal have opbygget en 
fælles kultur. 

 Vi glæder os til jule-”ferien”. 
 På 10. Klassecenteret er vi stadig begejstrede 

for vores afholdte visionsdag. Vi har nu lavet en 
folder for kommende skoleår – denne vil snart 
kunne ses på skolens hjemmeside. 

 Der vil blive besøg i samtlige 9. klasser i 
kommunen. Vi skal gøre opmærksom på 
mulighederne hos os. 

 Endelig placering af centeret for kommende år 
er Vestre Skole – stor glæde over det. 

 Vores tilbud er lagt ud på optagelse.dk 
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 Elever  Der er underskriftindsamling i gang for 
afskaffelse af reglen om ikke at forlade skolen i 
skoletiden. 

 
 

3. Høringssvar vedr. 
ressourcetildelingsmodellen. 
 
 

 Da vi ikke har haft nuværende tildelingsmodel mere end 
knap 5 måneder, er det alt for tidligt at evaluere den. 

 Det er en tildelingsmodel, der tager udgangspunkt i 
elevantallet. 

 Indvendigt vedligehold er fordelt efter en nøgle, der 
tager hensyn til skolernes areal(75%) og skolens 
elevantal(25%) 

 Udvendigt vedligehold er fordelt ligeligt mellem alle 
skoler. Dette er lidt problematisk for os, da vi jo har 
store udearealer. Centralt løses færre opgaver på dette 
område. 

 Princippet om at pengene følger barnet er umiddelbart 
et godt princip. 

 Vigtigt at vi fastholder ”den socioøkonomiske faktor” – 
da der ikke er tvivl om denne faktors sammenhæng med 
behovet for inklusionstiltag. 

BV udsender et forslag til høringssvar til bestyrelsen 
ud fra vores drøftelse. Derefter indsendes dette. 

 
 

4. Bygningsrundgang 
 

 Vi så hele skolen og fik hørt om de fremtidige 
bygningsændringer. Vi kender ikke tidshorisonten for 
færdiggørelse af projektet. 
 

5. Juleafsl. 
 
 

Rigtig hyggeligt – og tak for en god og konstruktiv indsats i 
Nymarkskolens første 5 måneder!! 
 

6. Eventuelt  20.58 
Mødeleder næste gang: Og det glemte vi så lige…. 

 
 
Punkter til fremtidige møder:  

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,  

18/6   

 førstehjælpskurser, forslag om forældrekurser, Forældreønsker om garderober/knager inde i 

klasserne, retningslinjer ang. rygning både elever og personale, Netværksdannelse, forskudte valg 

 
Referent: Bent Jørgensen 


