
Skolebestyrelsesmøde 

Referat tirsdag den 27. august 2013 kl. 16.30 – 19.00. Sted: Mødelokalet v. kontorerne. 

Referent Bent Jørgensen 

Husk spisning efter mødet 
 
Deltagere: Morten, Dorthe, Jane, Kim, Dorte, Benedikte, Helle, Lars, Thomas H., Bent, Birgit,  
Fraværende: Dorte. O, Helle, Thomas H. + elever (eleverne er ikke valgt endnu)Mødeleder: Benedikte 
 

1. Kl.16.30 
Underskrivning af referat 
 

 

Underskrevet 

2. Kl. 16.35 
Meddelelser/orientering 
 

 

 Formand 
 

Der har været afholdt dialogmøde. Mødet handlede om 
skolereformen. 
 
Der er landsmøde i foreningen Skole og Forældre. Er 
der en fra skolebestyrelsen, der ønsker at deltage, så 
tal med Kim. 
 
 

 Skoleledelse 
 

Vi har haft en god skolestart på skolen 
 
Det går godt med introugerne i de nye 7. klasser. Der 
er 200 nye elever.  
Der er 8 nye 7. klasser på 7. årg.  
Der er nu 9. klasser på 8. årgang og 7 klasser på 9. 
årgang. 
På 10. årgang er der 5 klasser. 
 
En lille lærergruppe har været i Esbjerg for at høre 
mere om Ny Nordisk Skole. 
 
APV: Grundet lockouten har vi først fået fulgt op på 
vores APV i starten af dette skoleår. Et af de områder, 
der har fyldt meget er skolens nedslidte fysiske 
rammer. 
 
Byggeriet skrider planmæssigt fremad. Desværre har 
vi lidt problemer med brandmyndighederne omkring 

kontorområdet. Dørene skal være lukkede. Vi arbejder 
på en løsning. 
 
Vi er ved at få anlagt skolens nye multibane. 
 
Høringssvar: Idrætsskole. Da vi ikke er idrætsskole 
sender vi ikke et høringssvar. 

 
 

 Medarbejdere Det går godt med de nye 7. klasser. 
 
10. klasserne har i øjeblikket besøg af elever fra 
Portugal. Programmet er fint bl.a. med tur til Tivoli og 
kajaksejlads. 
 
Enkelte elever og forældre har ikke været tilfredse 
med holddelingerne (BV) 
 
 

 Øvrige forældrevalgte 
 
 

Har kun hørt godt fra forældre og elever om opstarten 
på 7. årgang. 
 
 

 Elever Intet. Eleverne er ikke valgt endnu. 
 

3. Kl. 16.50 
Vinterferie (flytning fra uge 8 til uge 7) 
Høring 

Skolebestyrelsen ser positivt på flytning af 
vinterferien, såfremt at vinterferieugen er den samme 
over hele landet. 
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4. Kl. 16.55 
Stillingsopslag 

Vi har slået en lærerstilling op. Opslaget kan ses på 
Svendborg kommunes Intranet. 
 
Udvælgelse til samtale den 4. sept. kl. 16.00. Til 
denne udvælgelse deltager Dorte L., Jane og Lars. 
 
Til samtalerne den 10. sept. kl. 16.00 deltager Lars, 
Helle og Dorte L. 
 
 

Kl. 17.05 
Lockout – midler 
Der er 500.000 kr., som vi kan anvende nu. 
Hvad skal vi bruge dem til? 
På mødet har ledelsen input fra personalet med. 
 
 

Ledelsen indstiller, at der anvendes 500.000 kr. af 
lockoutmidlerne netop nu. De resterende 1.500.000 
dækker underskuddet fra sidste skoleår. 
 
 
Lærerne er blevet bedt om at fremsende ønsker til 
brugen af de 500.000 kr.  
Mere end 80 % af lærerne anbefaler indkøb af 
lærercomputere. 
 
Skolebestyrelsen besluttede: 
Op til 450.000 kr. anvendes til indkøb af 
lærercomputere. I forbindelse med indkøbet overvejes 

brug af leasing. 
 
De resterende 50.000 kr. anvendes til realisering af 
ideer fra Innovationsugen. 
 
Ovenstående indkøb er under forudsætning af at 
skolens endelige normering den 5. september ser 
fornuftig ud. Hvis det senere(til november) viser sig, 
at vi kan anvende flere kroner af lockoutmidlerne, 
anvendes disse til lærerarbejdspladser.  
 
 
Følgende tilføjes fra personalerepræsentanterne Lars 
Christiansen og Thomas Lejre: Vi mener, at alle 
500.000 kr. bør anvendes til lærerne. Ud over 
computere kunne pengene anvendes til f.eks. 
lærerarbejdspladser. 
 
 
Skolebestyrelsen besluttede at vedtage ovennævnte. 
 

5. Kl. 17.25 
Loma 
Nedsættelse af et forældreudvalg til at følge 
projektet 
 
 

Der blev nedsat et udvalg til at følge Loma-projektet. 
Udvalget består af Jane og Dorthe Krammager. 
 
21. oktober indvies LOMA.  
Alle skolebestyrelsesmedlemmer inviteres til indvielse 
denne dag kl. 13.00 
 
 

6. Kl. 17.40 
Fysiske rammer 
Hvad kan vi gøre for at få forbedret de fysiske 
rammer på skolen? 
Drøftelse og beslutning.  
 

Skolens bygninger er meget nedslidte. 
  
Skolebestyrelsen besluttede at nedsætte et udvalg, 
der kunne gå en runde på skolen for at se på 
bygningerne. 
Derefter vil skolebestyrelsen sende et brev til 
politikerne, hvor vi gør opmærksom på 
kapacitetsproblemer samt behovet for renovering 
p.g.a. nedslidning. 
Udvalget består af Kim, Dorthe Krammager, skolens 
sikkerhedsrepræsentant samt skolens tekniske 
serviceleder. 
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7. Kl. 18.00 
Innovationsprojekter 
Opfølgning 
 

DL, HC og BV har haft møde med eleverne omkring 
vinderprojekterne fra innovationsugen. 
Følgende projekter blev præsenteret: 

1. Solceller på skolens tag 
2. Elevskabe bør opsættes, så de kan lejes af 

eleverne.  
3. Udeområdet bør opkvalificeres. Der skal 

sættes net i målene m.m. 
4. Medindflydelse 

v. undervisningsmateriale 
Atlas i klasserne 
Mere aktiv undervisning 
Mere brug af pc´ere i undervisningen 
Læringsstile  

5. Vandautomater bør opsættes 
Eleverne kan selv medbringe drikkedunke. 
Pris pr. automat er 7000 kr. 

6. Øge sammenholdet 
7. Velvære. Der bør opsættes vandfontæner i 

hver blok. Gratis frugt til eleverne hver dag. 
8. Flash mop af skolens elever 
9. Vi går ikke, før du smiler. Tiltag der øger 

trivselen på skolen gennem humoristiske og 
positive opslag på tavler, som elever har 
ansvar for. 

10. Multibane ved blok C. 
 
Til realisering af ovennævnte er der i budgettet afsat 
40.000 kr. Derudover har skolebestyrelsen besluttet, 
at 50.000 kr. af lockoutmidlerne skal gå til samme 
formål.  

8. Kl. 18.20 
Folkeskolereformen 
Orientering 

 

Punktet udskudt. Der indkaldes til et ekstra 
bestyrelsesmøde udelukkende om dette punkt. 

9. Kl. 18.40 
Oplæg til forældremøderne 
Drøftelse af Kims oplæg 
 

Kims oplæg er tidligere rundsendt. Dette bruges ved 
forældremøderne. Skal kun anvendes som 
udgangspunkt for indlæggene på forældremøderne.  

10. Kl. 18.50 
Den gode historie 

Udsat 

11. Kl. 18.55 
Eventuelt 

Intet 

 
 
 


