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1. Folkeskolereformen 
drøftelse vedr. reformens øgede fokus på 
uddannelsesparathed og obligatoriske valgfag (bl.a. 
oplæg fra UU-vejleder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanne og Anne Birthe gennemgik de nuværende 
arbejdsopgaver for UU – vejlederne. Der blev omdelt 
to papirer til brug for denne gennemgang. De kan ses 
under dette referat. 
Læs mere om UU – center sydfyn her: 
http://www.uucentersydfyn.dk/ 
 
Hanne gennemgik også statistik for hvordan, det er 
gået for vores elever, efter de har forladt skolen. Mere 
statistik omkring dette kan ses her: 
http://www.uucentersydfyn.dk/uu-
center+sydfyn/dokumentation+og+statistik 
 

 
Derefter kom de ind på ændringerne vedr. 
folkeskolereformen:  
Der bliver en elevplan/uddannelsesplan 
UU – vejlederne skal følge de 20% af eleverne, som 
har vanskeligheder i forhold til uddannelsesparathed 
og gennemførelse af ungdomsuddannelse endnu 
tættere end de gør nu. 
Folkeskolereformen præciserer, at der skal være et 
øget fokus på udvikling af elevernes 
uddannelsesparathed. HS/AR anbefaler, at dette bl.a. 
sker gennem øget fokus på UEA-undervisningen. 
 
Der skal etableres et tættere samarbejde med 
erhvervs- og foreningsliv for at realisere reformens 
indhold vedr. ”den åbne skole” 

Etablering af arbejdsgruppe vedr. netværk/åben 
skole 

Det blev besluttet at følge det kommunale tiltag på 
området op med etablering af lokal arbejdsgruppe. 
Opgaven for gruppen bliver at få lavet en liste over 
mulige samarbejdspartnere. Herunder at kontakte 
disse og få lavet en præcis målformulering omkring 
arbejdet med netværk/åben skole. 
 
Kim vil gerne deltage som forældrerepræsentant efter 
20. november. 
Kim tager desuden kontakt til en forældre uden for 
bestyrelsen, som måske vil deltage. Gruppen skal 
desuden bestå af repræsentanter fra lærergruppen 
samt elever – evt. deltagere fra Erhvervsskolens 
Ungekonference 7/11.  

2. Underskrivning af referater 
 

 

Underskrevet 

3. Meddelelser/orientering 
 

 

 Formand 

 

Den officielle åbning af Loma gik særdeles godt. Den 

lokale pressedækning var dog meget mangelfuld og 
utilfredsstillende, hvilket KC har fulgt op på.  

 Skoleledelse 
 

 Vi arbejder netop nu med folkeskolereformen. 
Vi er i gang med at planlægge processerne 
med medarbejderne nærmere. Emnerne er ud 
over ”de 16 punkter” bl.a. Arbejdstid, 
indretning af lærerarbejdspladser, 
elevtimetal, m.m.m. 

 Mange tak til skolebestyrelsen for gaven i 
forbindelse med Loma-indvielsen. 

 Det går rigtig godt med Loma. Fantastisk 
mad! Desværre er det ikke muligt, at alle 
elever kan spise i en af spisesalene. Der er 
behov for spisning i klasserne for ¼ af 

http://www.uucentersydfyn.dk/
http://www.uucentersydfyn.dk/uu-center+sydfyn/dokumentation+og+statistik
http://www.uucentersydfyn.dk/uu-center+sydfyn/dokumentation+og+statistik
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eleverne. 
Elev-/personaledeltagelsen er kraftigt 
stigende. (Undersøgt efter mødet. Første uge 
var godt 90 tilmeldt via nettet. Anden uge var 
160 tilmeldt via nettet. Hertil kommer dagligt 
salg af 30 dagsbilletter).  

 Ledelse, enkelte lærere deltager på fredag i et 
arrangement på erhvervsskolen vedr. 
samarbejdet mellem folkeskole-
ungdomsuddannelse og erhvervsliv jf. ”Åben 
skole”-tankerne i reformen. Endvidere 
deltager 5 elever fra elevrådet og 10 elever 
fra 10.kl. i konference med samme tema 
dagen før. 

 Vi har haft besøg af arbejdstilsynet. Dette 
resulterede i en grøn smiley. 

 Vi har haft besøg af fødevarestyrelsen. Dette 
gav også en grøn smiley. 

 Fundraiseren har netop skaffet de første 
penge til skolen. Sportstøj + tasker med mere 
til 9.s 

 Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal 
arbejde med skolens fysiske rammer. 
Samtidigt er et storteam påbegyndt 
samarbejde med erhvervsskolen omkring 
udsmykning i blokken.  

 
 Medarbejdere  Der har været afholdt møde i faglig 

klub. Det er først og fremmest 
reformen, der er blevet drøftet. Det 
er vanskeligt at forestille sig den nye 
hverdag fra den 1.08.14. Derfor har 
udgangspunktet været den 
nuværende dagligdag. 

 
 Pressedækningen i forbindelse med 

Loma-åbningen har været meget 
dårlig. Dette er drøftet med en 
journalist fra FAA.  

 
 Øvrige forældrevalgte 

 
 

 Mødet i Midtbyhallen var rigtig godt. 

 Elever  Skolens bygninger har været drøftet 
på et elevrådsmøde:  
Døre, der ikke kan låses 
Døre, der ikke kan lukkes 
Et sted det regner igennem taget 
BV opfordrede til at melde sådanne 
mangler til kontoret omgående. Så 
formidler vi udbedring. 
 
 

4. Høring kvalitetsrapport 

Se link: 

http://www.svendborg.dk/files/Svendborg%20komm

une/Om%20Kommunen/Høringer%20og%20afgørels

er/2013/10%20Oktober/Tværgående%20rapport%2

0%20-%20skolernes%20kvalitetsrapport%202012-

2013.pdf 

Høringsbrevet kan ses herunder. 
 

BV gennemgik kort indholdsformalia for 
kvalitetsrapporten. Der er mange skalpunkter i en 
sådan. 
 
Det blev besluttet at sende et høringssvar, der 
beskriver de store problemer, vi har haft og stadig har 
med IT - netværket.  

5. Skolebestyrelsesvalget 
første drøftelse af kommende skolebestyrelsesvalg 

Ingen af de nuværende forældre har mulighed for at 
fortsætte. De har ikke længere elever på skolen. 
Hvad kan vi gøre for at få nye medlemmer?  
Kender vi mulige emner? 

http://www.svendborg.dk/files/Svendborg%20kommune/Om%20Kommunen/Høringer%20og%20afgørelser/2013/10%20Oktober/Tværgående%20rapport%20%20-%20skolernes%20kvalitetsrapport%202012-2013.pdf
http://www.svendborg.dk/files/Svendborg%20kommune/Om%20Kommunen/Høringer%20og%20afgørelser/2013/10%20Oktober/Tværgående%20rapport%20%20-%20skolernes%20kvalitetsrapport%202012-2013.pdf
http://www.svendborg.dk/files/Svendborg%20kommune/Om%20Kommunen/Høringer%20og%20afgørelser/2013/10%20Oktober/Tværgående%20rapport%20%20-%20skolernes%20kvalitetsrapport%202012-2013.pdf
http://www.svendborg.dk/files/Svendborg%20kommune/Om%20Kommunen/Høringer%20og%20afgørelser/2013/10%20Oktober/Tværgående%20rapport%20%20-%20skolernes%20kvalitetsrapport%202012-2013.pdf
http://www.svendborg.dk/files/Svendborg%20kommune/Om%20Kommunen/Høringer%20og%20afgørelser/2013/10%20Oktober/Tværgående%20rapport%20%20-%20skolernes%20kvalitetsrapport%202012-2013.pdf
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Hvordan kan vi få kendskab til forældre, der kan have 
lyst?  
Bør vi henvende os til lærerne vedr. dette?  
Kan vi få Uge-avisen til at skrive om 
skolebestyrelsesarbejdet? 
Skal vi efterlyse mulige forældreemner i et 
Nyhedsbrev? 
 
Kim laver oplæg til en handleplan og sender rundt til 
skolebestyrelsen. 
 

6. Budgetopfølgning 
 

Vi får et ganske pænt overskud i år. På nuværende 
tidspunkt ligner det knap 800.000 kr. 
Vi skal dog tænke på usikkerhedspunkter omkring 
inventarkøb, pris på underlag til multibanen. 
Derudover afgiver vi en del budgetkroner i kommende 
budgetår til ejendomskontoret. Hvilke konti og 
størrelsen af disse budgetmidler kendes ikke på 
nuværende tidspunkt.  
Skoleledelsen anbefaler derfor ikke yderligere 
storindkøb i indeværende budgetår på nuværende 
tidspunkt. 
 
Beslutning i skolebestyrelsen: Vi følger ledelsens 
indstilling 
 

7. Sponsorering/reklamer på multibanen 
principiel drøftelse vedr. reklamer ved multibanen 

Enighed om at det er en god idé med sponsorering. 
Der skal dog laves principper/retningslinjer for 
området. Der kan eventuelt tages udgangspunkt i 
kommunens retningslinjer på området. Kim laver et 
oplæg til næste møde. 
 

8. Den gode historie Der er rift om pladserne på tiendeklassecenteret. Vi er 
allerede nu begyndt at få tilmeldinger til skoleåret 

2015/2016 
 

9. Eventuelt Forplejningen i dag sandwich var fra Loma-køkkenet. 
Der var meget stor begejstring for disse. 
 
(Efterfølgende har BJ talt med Camilla, skolens 
køkkenleder. Alle ingredienser var rester fra ugens 
menuer!) 
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Høringsbrev vedr. kvalitetsrapporten 2012/13 

Kvalitetsrapporten 2012/13 består af en tværgående rapport med oplysninger om 

skolevæsenet både centralt og decentralt og skolerapporter, der viser den enkelte skoles 

status, særkende og kvaliteter. 

I bedes i jeres høringssvar kommentere på følgende områder: 

Områder Kommentar 

Sammenfattende vurdering af det faglige niveau 

Skolevæsenets rammebetingelser 

Pædagogiske processer 

Resultater 

Kvalitetsrapportens perspektiver på s. 4 i den tværgående rapport 

Kvalitetsrapporten sendes i høring efter følgende plan: 

2. oktober 2013 Udvalget for Børn og Unge sender rapporterne i høring 

i skolebestyrelserne 

3. oktober til 15. november Høringsperiode på skolerne 

15. november til 29. november Indarbejdelse af høringssvar i rapporterne 

4. december Udvalget for Børn og Unge indstiller rapporten til behandling 

i Byrådet 

17. december Byrådet behandler rapporterne 

Efter den 17. december Den tværgående rapport og skolerapporterne offentliggøres 

på Svendborg Kommunes hjemmeside 

31. marts 2014 Frist for Byrådets opfølgning på rapporterne 

Med venlig hilsen 

Ulla Dall 

Pæd. adm. konsulent 
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