
Skolebestyrelsesmøde 

Referat mandag den 27. august 2012 kl. 18.00 – 20.30  

Referent Bent Jørgensen 

 

Deltagere: Bettina, Dorthe, Jane, Kim, Laila, Benedikte, Lars, Thomas, Johanne, Thor, Bent, Birgit,  
Fraværende:  Laila, Benedikte kom kl. 19.00  Mødeleder: Dorthe 
 
Kl. 18.00 

1. Sportsklasser 
Orientering om konceptet samt 
forslag til budget, 
optagelsesprocedure samt 
ansættelsesprocedure v. 
repræsentanter fra Elitesekretariatet 
Herefter skal bestyrelsen drøfte og tage 
stilling til de fremlagte forslag.  
Se bilag. 
 

Der blev orienteret om projektet ved Martin Andersen og 
Jannie Kaae fra elitesekretariatet.  
Derefter blev optagelsesprocedure, stillingsopslag og budget 
drøftet, vedtaget og kan ses under dette referat. 

Kl. 18.45 
2. Underskrivning af referater 

 
Kl. 18.50 

 
Underskrevet og lagt i skolebestyrelsesmappen 

3. Meddelelser/orientering  

 Formand 
 

 Spørgsmål vedr. ny rygelov – svar: rygeforbud på 
hele skolens matrikel er udmøntet fra skoleårets 
start og meldt ud til personalet før sommerferien. 

 Der er årsmøde i Skole & Forældre. Afholdes i 
Nyborg. Kim sender dato rundt til skolebestyrelsen, 
så de, der ønsker det, får mulighed for at deltage. 
 

 Skoleledelse 
 
 
 
 
 
 

 Skoleåret er startet rigtig godt. Vi skal 
evaluere på Introforløbet på 7. årgang 
snarest. Dette vil der senere blive 
orienteret om i skolebestyrelsen 

 Ansøgning om to-årige valg – BV sørger 
for, at ansøgningen sendes af sted snarest 

 Besøg af arbejdstilsynet. 
Vi fik påbud om at fastgøre to 
trykluftflasker i fysiklokalet, samt besked 
om at fjerne kopimaskinen fra lokalet med 
lærerarbejdspladserne. 

 Møde med fødeskolernes bestyrelse den 
20. nov. – forslag til invitation drøftet, 
vedtaget og udsendes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Medarbejdere 

 Ombygning 
Projektering skal være færdig den 14. 
september. 
Materiale til udbud skal være færdigt i 
november. 
Aflevering 29.11.2013. 

 Ledelsens fordeling af arbejdsopgaver 
CR er kommet godt i gang og har bl.a. fået 
følgende opgaver: Ledelse af 
specialklasserne, ledelse af 8. årgang, 
Loma, sportsklasser, hjemmeside og 
Skoleintra. 

 
 

 Rigtigt gode Introforløb i de forskellige 
klasser.  
Introforløbet i 7. team 2 var inspireret af 
Nikolaj Moltke Leth(Kursus sidste år). 

Introforløbet på 8. årgang var 
projektarbejde omkring forandring – 
superflotte resultater kan ses rundt 
omkring på skolen. 

 
 Øvrige forældrevalgte 

 
 

Intet 
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 Elever Der er ikke valgt elever til skolebestyrelsen endnu. 

Kl. 19.10 
4. Kvalitetsrapport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BV orienterede om, at Svendborg kommune ved udnyttelse 
af udfordringsretten kun udarbejder den lovpligtige rapport 
hvert andet år. Den kommer til at bestå af et tværgående 
afsnit, som dækker alle skoler samt et særligt afsnit for hver 
skole.  
 
Specielt for Nymarkskolen: 
Vi vil kommentere på tallene vedr. elevfravær, idet det 
falder i øjnene, at vores skoles tal er de højeste i 
kommunen. Vi kan konstatere ved sammenligning med 
landsdækkende undersøgelse, at vores tal for ulovligt fravær 
ligger præcis på landsgennemsnittet (1,3%) for de årgange, 
vi har på skolen, idet tendensen er at dette tal stiger i takt 
med elevernes alder. Vi har løbende en stor opmærksomhed 
på bekymrende fravær, uanset om det skyldes sygdom eller 
ulovligt fravær. 
Skolens regnskabstal på udvalgte områder samt  
resultater fra de nationale test + resultaterne fra 
afgangsprøverne er ligeledes data, der indgår i rapporten. 
 
Endelig er der som bekendt en spørgeskemaundersøgelse i 
gang blandt elever, forældre og ansatte – denne afsluttes 

den 30/8, og vi ser frem til at se resultaterne heraf og bruge 
dem som afsæt for videre udvikling.  
 

Kl. 19.30 
5. Mad- og måltidspolitik 

 
 

 
Udmøntning af Svendborg Kommunes Mad- og måltidspolitik  
 
Skolen efterlever den kommunale politik på området, nemlig 
at ”Råderummet er forældrenes”, hvilket skal forstås 
således, at det er forældrenes beslutning, hvornår deres 
eget barn skal have tomme kalorier.  

 
 
Det betyder, at der ikke sælges, serveres eller uddeles 
mad med tomme kalorier på skolen, ligesom eleverne 
ikke må medbringe og indtage sådan mad. 
(Eks. på madvarer med tomme kalorier: chokolade, blandet 
slik, saftevand, sodavand, müslibar, pålægschokolade, 
chokoladesmørepålæg, chips, popcorn, kiks/småkager, 
kager, is, søde desserter etc.) 
  
Vi forventer, at alle lever op til politikken. 
Såfremt nogen ikke gør det, beder vi dem lægge de usunde 

http://emergency.ipapercms.dk/SvendborgKommune/Hjemside/OmKommunen/Politikker/QRMadMltidPolitik/MadMltidPolitik/
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varer væk i deres taske resten af skoledagen. I evt. 
gentagelsestilfælde vil vi kontakte forældrene med 
henstilling om at bidrage til efterlevelsen af mad- og 
måltidspolitikken. 
 
 
Hvis der skal spises i forbindelse med et klassemøde eller 
lign. opfordrer vi til, at man lader sig inspirere til sunde 
alternativer i Idéhæfte med opskrifter ligesom vi opfordrer 
forældrene til at lave frugtordninger i de enkelte klasser.  
 
 
Skolebestyrelsen har besluttet, at politikken kan fraviges 
ved flg. særlige lejligheder:  
 

 Sidste skoledag før jul 
 Sidste skoledag for 9.-10.kl. 
 Forældremøder og – arrangementer 
 Lejrskole/skolerejse 
 Fødselsdage 

 
 

 
Bestyrelsen opfordrer til, at man laver frugtordninger 
klassevis.  

Der laves et link på skolens hjemmeside til hæftet: 
”Idéhæfte til skoler……” 

 
 
  
 
 

Kl. 19.50 
6. Forældremøder – fælles forberedelse.  

Hvad skal vi orientere om? 
 

 
Ændringer til klassernes kontaktpersoner i skolebestyrelsen: 
8L, 8S, 9E og 9F overflyttes fra henholdsvis Bettina og Kim 
til Benedikte. Den samlede fordeling kan ses på 
hjemmesiden under skolebestyrelsen og i personalets 
infomappe 
 
Aftale om flg. vedr. kontaktpersoners deltagelse i klassernes 
forældremøder: Vigtigt med korte oplæs, så vi ikke fylder for 
meget – tager tid fra forældrenes drøftelser. 
Indhold: 

 Skolens principper – herunder specielt 
skole-/hjemsamarbejde 

 Mad- & måltidspolitikken 
 Byggeriet 
 Opfordring til forældrene om at være en 

aktiv del af skole-/hjemsamarbejdet. Kom 
eksempelvis gerne med forslag om ekstra 
forældremøder, hvis behovet er der. 

 At eleverne har en alder, hvor de kan selv 
betyder ikke, at de skal selv. 

 Hvordan ser vi som skole på eleverne? 
Kl. 20.10 

7. Skolebestyrelsesvalg (4. sept.) 
 
Her deltager Benedikte, Dorthe og Kim. KC og BV leder 
mødet jf. gældende regler. 

Kl. 20.25 
8. Eventuelt 

 
Budgetmøde i kommunen på torsdag kl. 18 – 19, derefter 
oplæg om ungeindsatsen i kommunen. Dorthe og BV 
deltager. 

  

http://www.svendborg.dk/borger/barn/sundhed+til+mit+barn/mad-+og+m%c3%a5ltidspolitik
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SKOLEBESTYRELSE 

27/8 Kvalitetsrapport, sportsklasser, skolebestyrelsesvalg, mad og måltidspolitik, 

ansøgning 2-årige valg 

4/9* Skolebestyrelsesvalgmøde 

27/9* DIALOGMØDE M/ B&U 

2/10 Samarbejde med fødeskoler, planlægning af årets arbejde i skolebestyrelsen 

7/11 UVM-undersøgelse + evaluering samværsregler 

12/11 DIALOGMØDE M/ B&U 

20/11 Møde med skolebestyrelserne fra vore fødeskoler 

13/12 Overordnede forslag til budget og U-plan, IT-medieplan 

14/1  

12/2 Årsmøde og  beretning 

13/3 Budget 2013 

21/3* ÅRSMØDE. Inklusion og inddragelse af forældre? 

18/4 U-plan 13-14, timebudget 

16/5  

17/6  
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 BUDGET 2012/2013  for sportsklasserne: 
 
Byrådet har i alt til skoleåret 
2012/2013 afsat kr. 361.742 kr. 
øremærket til Sportsklasserne. 
Det afsatte beløb er planlagt 
anvendt således: 
PERSONALEUDVIKLING 
Lærertimer og øvrige udgifter i 
forbindelse med 
personaleudvikling – ca. 80 
lærere + øvrigt personale i 2 x 3 
timer Dag 1: Inspirator Morten 
Østergård Jensen, Bellahøj Skole 
Dag 2: Underviser i Life Skills, 
Carsten Hvid Larsen, Team 
Danmark  

Lærertimer: 80 x 6 x 273,- = 
131.040 kr. Honorar MØJ: ca. kr. 
5.000 inkl. kørsel Honorar CHL: 
2.000,- + kørsel 320 km + bro = 
3.636 kr.  

Kr. 139.676  

KOORDINATOR Annoncering, PR 
koordinatoransættelse pr. 1. 
januar 2013, ½ stilling fra 
01.01.2013 til 31.07.2013  

Annonceringsudgifter: 20.000 kr. 
Løn koordinator: 137.083 kr.  

Kr. 157.083  

KOMPETENCEUDVIKLING  
Kurser med Mats Mejdevi for alle 
skolens idrætslærere – ca. 20 
lærere i 2 x 4 timer  

Honorar: 2 x 7.500 + moms + 
kørsel 370 km + bro = 16.856 kr.  

Kr. 16.856  

UNDERVISNINGSMATERIALER 
Bøger  
Sportsbasics, log in 2 lærere  
Elektronisk træningsdagbog 
http://www.olt-
dagbok.net/#/Login  

Bøger: 5.000 kr.  
Sportsbasics: 1800 kr.  
Elektronisk træningsdagbog: 
gratis  

Kr. 6.800  

OPTAG AF ELEVER 
Informationsmateriale  
Annoncer, radiospots  

Layout Grafisk afd.: 2.400 kr. Tryk 
Svendborg Tryk: 5.700 kr.  
Annoncer: ca. 10.000 kr. 
Radiospots: ca. 10.000 kr.  

Kr. 28.100  

FACILITETER  
Træningsrekvisitter  
Yderligere ønsker: - Etablering af 
sponsoreret multibane fra INDU 
– kunstgræs kr. 60.000  
- Etablering af 
styrketræningslokale kr. ? - 
Etablering af motionsslange med 
udendørs træningsredskaber  
- Renovering af eksisterende 
sportsanlæg  

Tress = 34.530 kr.  Kr. 34.530  

OMKOSTNINGER IALT 2012/2013  KR. 383.045  
 
  



Skolebestyrelsesmøde 

Referat mandag den 27. august 2012 kl. 18.00 – 20.30  

Referent Bent Jørgensen 

Stillingsopslag 
Nymarkskolen søger engageret idrætslærer og koordinator af vore nye 

sportsklasser 1/1-13  
Brænder du for idræt og undervisning af teenagere, er du måske vores fremtidige 
koordinator for de sportsklasser, vi etablerer august 2013.  

Som led i Svendborg Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark, starter vi 
næste skoleår særlige sportsklasser på 7. og 8. årgang og det følgende år desuden for 

9. årgang. Gennem de sidste 3 år har vi i kommunen udviklet et idrætsskolekoncept, 
der går ud på, at alle elever får 6 idrætslektioner/uge. I forlængelse heraf skal vi nu i 

gang med næste fase, og visionen for sportsklasserne er  
”At skabe Danmarks bedste uddannelsesmiljø for idrætstalenter i 7.-9. 
klasse.”  

Stillingens indhold vil være følgende:  
 Grundtræning af talenter fra forskellige idrætsgrene  

o Koordinerende opgaver i forhold til skole, klub, kommune og specialforbund  

o Tovholder for lærerteamet omkring Sportsklasserne  

o Tæt og løbende dialog med Elitesekretariatet  

o Varetage forskelligartede opgaver i forbindelse med etablering og udvikling af 
sportsklasserne  

o Undervisning i øvrige klasser på skolen  

o Bidrage til udvikling af idrætskulturen som del af skolens øvrige værdigrundlag  
 

Vores skole er nyetableret i forbindelse med en ændring af kommunens samlede 

skolestruktur august 2011. Skolen har ca. 700 elever med 8 spor på 7.-9.årgang samt 
5 spor i kommunens 10.klassecenter med 125 elever. Endelig har skolen flg. 
specialtilbud for 13-17-årige: specialklasserække, læsekompetencecenter, 

modtagelsesklasse m.m.  
Vores overordnede mål er at skabe en unik skole med særligt fokus på unges 

identitet, kultur og dannelse.  
Personalet består af 75 kompetente og engagerede lærere, som er i fuld gang med 
den spændende opgave, der ligger i at skabe fælles sprog, forståelse og kultur for 

skolens elever, forældre og ansatte.  
Ledelsen består af et samarbejdende team på 3 afdelingsledere, viceskoleleder og 

skoleleder.  
Fysiske rammer Skolens aktiviteter foregår i to fysisk adskilte afdelinger:  

 Marslevvej 1, som rummer 7.-9. årgang samt specialtilbud  

 Gyldenbjergvej 31, som rummer 10.klassecenteret  
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 Ansættelse af idrætslærer med koordinatorfunktion vedr. sportsklasser  
Forslag til indstillingsudvalg:  
Skolebestyrelsen supplerer sig med 1-2 medarbejdere fra Elitesekretariatet samt afdelingslederen og de 2 
medarbejderrepræsentanter fra arbejdsgruppen vedr. sportsklasser. Udvalget deltager i udvælgelse af 
ansøgere til samtale samt afholdelse af denne/(disse) og indstiller til skolelederen, hvem der bør tilbydes 
stillingen.  
Forslag til tidsplan:  

Deadline for indsendelse af annonce:  4/9  
Folkeskolen udgives:   13/9  
Besøgsdag/infomøde:   4/10  
Ansøgningsfrist:   26/10  
Møde i indstillingsudvalg:   29/10 kl. 16.30  
Afholdelse af samtaler:   1/11 kl.  
Evt. afholdelse af 2. samtale:  5/11 kl.  
Besked til ansøgere   uge 45  
Tiltrædelse    1/1 2013 
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 Job-og personprofil idrætslærer og koordinator for Nymarkskolens 

sportsklasser  
Jobprofil:  

Vi forventer, at ansøgeren  
 med eliteidræt på minimum nationalt niveau, enten som aktiv eller som 

træner  

 har erfaring med talentudviklingsarbejde  

 har erfaring med grundtræning  

 har erfaring med undervisning af de ældste elever  
 

Hvilke opgaver ligger der i jobbet:  
 Grundtræning af talenter fra forskellige idrætsgrene  

 Koordinerende opgaver i forhold til skole, klub, kommune og 
specialforbund  

 Tovholder for lærerteamet omkring Sportsklasserne  

 Tæt og løbende dialog med Elitesekretariatet  

 Varetage forskelligartede opgaver i forbindelse med etablering og 
udvikling af sportsklasserne – fx at afholde informationsmøder, 
udarbejde informationsmateriale, varetage kontakt til pressen, indgå i 

forskningsprojekter og kompetenceudviklingsforløb, deltage i Team 
Danmarks netværk, deltage i evalueringsforløb m.v.  

 Undervisning i øvrige klasser på skolen  

 Bidrage til udvikling af idrætskulturen som del af skolens øvrige 

værdigrundlag – bl.a. ønsker vi en tæt sammenknytning mellem 
udviklingen af sportsklasserne og udviklingen af LOMA- en lokal 

madordning, der skal give alle elever og ansatte mulighed for dagligt at 
købe sund mad på skolen.  

 
Personprofil:  

Vi forventer, at ansøgeren har  
 lyst og evne til at arbejde med talenter indenfor mange forskellige 

idrætsgrene  

 lyst til at deltage aktivt i skolens liv  

 gode kommunikations- og samarbejdsevner  

 gode evner til at organisere og koordinere  
 


