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Deltagere: Bettina, Dorthe, Jane, Kim, Laila, Benedikte, Helle, Lars, Thomas, Marie, Mina, Bent, Birgit,  
Fraværende: Laila, Benedikte, Marie, Thomas  Mødeleder: Helle 
Forplejning: Gløgg og æbleskiver 
 
Kl. 18.00 

1. Underskrivning af referat 
 
Kl. 18.05 

 
Underskrevet 

2. Meddelelser/orientering  

 Formand 
 

 Indstilling vedr. 2 årige valg behandlet af 
børne-/ungeudvalget. Nærmere følger når 
ansøgningen er behandlet i ministeriet. 

 Vi har fået afslag på ansøgning om 

ekstrabevilling til vores skur. 
 Dialogmødedatoer i 2013. Nedenstående er 

taget fra referatet fra Børn og 
ungeudvalgsmødet den 12. december: 
Dialogmøder på skoleområdet i 2013 foreslås 
afholdt:  
Onsdag den 22. maj kl. 17.00 – 19.00 
Tirsdag den 24. september kl. 17.00 – 19.00 
Mandag den 25. november kl. 17.00 – 19.00 
Til orientering kan nævnes, at der er planlagt 
et dialogmøde med 
bestyrelserne og lederne på tværs i Børn og 
Unge for dagtilbud, skoler 
samt børn og unge med særlige behov: 
Torsdag den 17. januar kl. 18.30 – 20.30 Ny 
sammenhængende Børne- og Ungepolitik + 
budgetbesparelser 
 
 

 Skoleledelse 
 

 APV 
Hovedresultaterne gennemgået. Vi ligger 
højt på udvikling, Social støtte og feedback 
fra kolleger. 
Screeningen indikerer, at der er 
stresssymptomer i personalegruppen. 
I kommende periode afholdes samtaler i 
de enkelte team, så vi kan handle på APV-
undersøgelsen. 

 UVM. Netop afsluttet. Mere under nyt fra 
elevrådet. 

 Ny Nordisk skole 
Vi er netop blevet valgt som deltager i Ny 
Nordisk Skole projektet 

 Uge 7 – Innovation. Ugen kommer til at 

hedde ”Din innovative skole”. Vi skal have 
dannet et panel af forældre til at bedømme 
idéerne. BV vil udfærdige forældrebrev 
herom. 

 Ombygningen starter efter nytår med 
etablering af naturfagsafdelingen. 

 Vi har ansat to lærere i stedet for Fritze, 
der går på efterløn, og Claus, der har fået 
nyt job. 

 Vi har haft besøg af Jan Præstholm og 
Hanne Klit, der tilkendegav, at de får 
mange positive tilbagemeldingerne samt at 
de anerkender og værdsætter den 
betydelige arbejdsindsats, der fra skolens 
ansatte lægges i opbygningen af den nye 
skole. De anerkender desuden, at det er 
en tidkrævende proces, der er sat i gang. 

 Orientering om voldsom sneepisode, 
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opfølgning herpå samt forebyggelse af 
gentagelser. 

 
 

 Medarbejdere Intet 

 Øvrige forældrevalgte 
 
 

Jane har været af sted på et temamøde i Skole og Forældre 
vedr. fravær. Hun foreslår overvejelse af behov for  
principper for elevsygemeldinger bl.a. for at sikre 
ensartethed i fraværsregistrering. 

 Elever Der har været afholdt elevrådsmøde. 
 Kun 260 elever har svaret på UVM – undersøgelsen. 

Undersøgelsen viste at undervisningsmiljøet på 
Nymarkskolen generelt er rigtig godt. Elever havde 
en oplevelse af, at der var alt for mange 
mobbespørgsmål. 

 Elevrådet er ved at planlægge en stor fest for hele 
skolen. 

 
  Kl. 18.25 

3. IT – udviklingsplan 
Status v. BJ 
 

 
Bent gennemgik skolens udviklingsplan, samt orienterede 
kort om kommunens overordnede plan, på området(se 
denne). Vi har netop indkøbt 178 nye computere. Dette 
betyder, at alle elever, der har behov for en computer som 
kompenserende hjælpemiddel nu har en. Alle øvrige klasser 

har minimum én computer/2 elever. Desværre er 
netadgangen ikke god nok til de mange nye computere, så 
Kim og Bent vil på skolebestyrelsens vegne sende et brev 
med problematikken til kommunens IT-chef. 

  Kl. 18.40 
4. Evaluering af overgangsarbejdet 

 
 

 
Overgangsarbejdet for elever fra 6. – 7. klasse er blevet 
evalueret i de to 7. klasseteam. Begge steder var der stor 
tilfredshed med introforløbene.  
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Nikolas, 
Lisbeth Bromann. Fra skolebestyrelsen vil Helle og Kim 
gerne deltage. BV indkalder til møde. 
Målet er at have en konklusion klar til februar måned. 
 
Foreløbig konklusion:  

 Introforløbene i de to team bør være lige lange(3 
uger?) 

 Breve til forældre bør sendes ud samtidigt i de to 
team. 

   Kl. 19.00 
5. Overordnede forslag til budget 

 
 Skolemøbler – borde og stole til klasserne 
 Inventar til de nye sciencelokaler 
 Inventar til Læringscenteret – der skal flyttes og 

nyindrettes 
 Garderobeskabe til opbevaring af elevcomputere 
 Indergården – forskønnelse. Eventuelt med 

bålplads m.m. 
 Penge skal afsættes til innovationsugerne 
 Vi kan eventuelt søge fonde 
 Måske kan elever fra 

erhvervsskolerne(tømrerelever, dekoratørelever 
m.fl.) hjælpe med forskønnelse på skolen.  

   Kl. 19.20 
6. Overordnede forslag til U-plan 

 
Der foreslås drøftelse af om der bør der laves andre 
linjer/valgfag end sportslinjen(sportsklasserne)? 
 
Forslag om at arbejde videre med de nuværende 
indsatsområder bl.a. set i lyset af APV-screening, som  
”taler” om travlhed for alle. 

   Kl. 19.40 
7. Resursetildeling 

Høringssvar 
 

 
I høringssvaret vil vi tage udgangspunkt i det tidligere 
fremsendte høringssvar. Derudover vil vi skrive om 
følgende: 

 Tildeling af ledelses- og sekretærtid bør medtænke 
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merarbejde ved en udskolingsskole, specialklasser 
m.m. 

 De socioøkonomiske faktorers betydning 
 Der bør ikke etableres en garantimodel. Tildelingen 

bør, jævnfør kommunens principper, følge eleven 
 Tildelingen i april måned bør være den endelige 

tildeling, idet det er vanskeligt at handle på 
tildelingen i september måned. 

 Ovennævnte indarbejdes i høringssvar, som 
rundsendes til kommentering forud for afsendelse. 

 
 

    Kl. 19.50 
8. Opfølgning på mødet den 20. nov. 

(Tved Skole, Thurø Skole, Ørkildskolen og 
os).  
 

 
BV udsender referat samt orientering om, at der er nedsat 
arbejdsgruppe vedr. revision af principper vedr. 
overgangsarbejdet, samt forslag til retningslinjer og 
idekatalog. 

     Kl. 20.20 
9. Skal vi ændre mødetidspunktet på 

mødet i januar med henblik på 
nytårskur? 
 

 
Mødetidspunktet den 14.januar bliver kl. 16.30 – 
dagsordenen denne dag vil være lidt reduceret i forhold til et 
normalt møde. 

Kl. 20.25 
10. Eventuelt 

 
 Der har været kritik vedr. forskønnelsesdagene i 

det ene team. Dagene har været for omfattende. 
Forældrene havde både en lang og en travl dag. 

 
 ”I forbindelse med drøftelse af forskønnelse af 

skolen blev der snakket om hvorvidt man kunne 
samarbejde virksomhed, skoler, foreninger udefra 
med henblik på at udsmykke på skolen, det kunne 
evt. indgå i et brobygningsarbejde sammen med 
eleverne. Det blev ligeledes drøftes at det skulle 
undersøges om man kan få fondsmidler til sådanne 

aktiviteter. Der blev nedsat en arbejdsgruppe der 
vil arbejde videre med dette med henblik på at 
kvalificerer de opfølgende drøftelser af dette blandt 
andet i bestyrelses. Arbejdsgruppen består af ” 
Lars, Jane og Kim”… 

 
 
 


