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Kl. 18.00 

1. Underskrivning af referat 
 
Kl. 18.05 

 
Underskrevet 

2. Meddelelser/orientering  

 Formand 
 

Har været til tre møder 
Budgetmøde:  
I 2014 og 2015 skal der spares på Børne-/ungeområdet. I 
2014 er besparelsen ca. 9. mio. og i 2015 ca. 11 mio. 

På mødet fremkom forskellige forslag til besparelser(f.eks. 
energiområdet, etc.). 
 
Møde om sammenhængende børne-/ungepolitik: 
Dette var et borgermøde. Spændende drøftelser 
Forskellige emner blev drøftet. Bl.a.: Inklusion, 
anerkendelse… 
 
Dialogmøde: 
Her deltog skolelederne, formændene og næstformændene 
fra skolebestyrelserne sammen med Jan Præstholm, Helle 
Hansen og politikere fra udvalget. 
Her blev bl.a. ressourcetildelingsmodellen evalueret.(Referat 
fra dette møde er rundsendt til skolebestyrelsen) 
 

 Skoleledelse 
 

Opfølgning på ”udeordning” 
BJ har som opfølgning på skolebestyrelsens beslutning, om 
at eleverne må forlade skolen i frikvartererne talt med 
koordinatorerne fra de enkelte team, de lokale butikker samt 
det tekniske service personale. Alle var enige om, at det gik 
godt med ordningen. Der havde ikke været problemer. Dette 
betyder, at vi fortsætter ”udeordningen” som tidligere 
besluttet, ind til LOMA går i gang. Der har dog været en 
henvendelse fra en beboer på Hejmdalsvej vedr. affald – 
dette har medført, at vi har opsat et affaldsstativ dér. 
 
BV orienterede om de handlinger, der blev foretaget i 
forbindelse med Facebooksiden ”Svendborgs 
hemmeligheder”. SSP er inddraget. 
 
UVM-undersøgelse for elever er sat i gang. 
 
APV-undersøgelse for personalet er sat i gang 
 
Nordplus-projekt. Der er kommet positivt svar på vores 
ansøgninger vedr. to Nordplusprojekter. Dette betyder, at 
lærere fra vores skole skal mødes med lærere fra mulige 
samarbejdsskoler for at udarbejde en endelig ansøgning. 
Meget positivt for vores ønsker om internationalt 
samarbejde. 
 
Ombygning. Skrider godt frem. Endelig aflevering af det 
samlede byggeri er nu rykket frem til 9.9.2013. 
 
 

 Medarbejdere TL har været i England i forbindelse med et Comeniusprojekt 
I projektet er kun voksne involveret, og det handler bl.a. om 
konflikthåndtering, konfliktmægling, konfliktforebyggelse. 
Mange grupper er repræsenteret i samarbejdet. Politi, 
lærere, skoleledere, m.fl. 
 
LC har i sin klasse lavet en telefonordning, hvor elever bliver 
ringet op om morgenen. Dette mindsker antallet af ”for 
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sent-elever”.  
 

 Øvrige forældrevalgte 
 
 

Intet 

 Elever Elevrådet arbejder i øjeblikket med samarbejde på tværs af 
årgangene. Forslag om at elever fra eksempelvis 9. årgang 
kan være hjælpere for nye 7. årgangs elever. I uge 48 får 
elevrådet besøg af en gruppe, der vil fortælle om deres 
erfaringer med en tilsvarende ordning. Der var stor 
tilfredshed med og opbakning hertil fra den samlede 
bestyrelse. 
 
 
 

3. Dispensationsansøgning vedr. 
sportsklasser 
Se bilag 
 

Vedtaget. Skolebestyrelsen anbefaler at ansøgningen 
sendes. 

4. Ny Nordisk Skole 
 – kort orientering og beslutning.  
Se evt. http://www.nynordiskskole.dk/ 
 
 

Skoleledelsen anbefalede, at skolen fremsender ansøgning 
om at indgå i dette projekt/netværk og orienterede om 
baggrunden herfor. Skolebestyrelsen bakker op om 
initiativet og ønsker at ansøgning fremsendes, såfremt der 
er bred opbakning hertil i personalet.  
 

5. Kvalitetsrapport 
Vi skal fremsende høringssvar herom forud 
for politisk behandling og ønsker en 
drøftelse af indholdet heraf.  Se bilag. BV 
udarbejder forslag. 
 

Skolebestyrelsen vedtog at høringssvaret fremsendes 

6. Forberedelse af mødet den 20. nov. 
(Tved Skole, Thurø Skole, Ørkildskolen og 
os).  
Mødet er fra 19.00 – 21.00 

Nedenstående program blev besluttet på sidste møde og er 
dermed udgangspunkt for planlægningen: 
 
Program: 

1. Velkomst og præsentation af deltagerne(Kim) 

2. Informationsrunde. Vi beder hver skole forberede 

5 minutters oplæg, hvor man kort præsenterer sin 

skole m.h.t. tal, organisering, mål og 

indsatsområder.(BV) 

3. Overgangsarbejdet og klassedannelsen  

Med udgangspunkt i principperne vedr. 

overgangsarbejdet (se bilag) vil vi drøfte, om der er 

behov for at foretage ændringer i disse. Fra både 

Thurø og Tved er der bl.a. kommet forslag om at 

indlede overgangsarbejdet tidligere på året f.eks. 

februar. Fra Thurø er der endvidere forslag om, at 

overgangen til sportsklasserne særligt bør 

medtænkes.  

4. Hvordan sikrer man, at fagligheden er ok fra 

den afgivende skole. Forventningsafstemning 

herunder vedr. afdækning af elever med særlige 

behov. Drøftelse af punkt bl.a. fra Tved Skole 

5. IT:  

Anvendelse af intra i skole-hjemsamarbejdet. 
Gensidig information og drøftelse 
I hvor vid udstrækning arbejder Nymarkskolen og 
de øvrige skoler frem mod en 1:1 løsning? Drøftelse 
af punkt bl.a. fra Thurø Skole 

6. Evt. 

7. Afslutning/rundvisning  

Punkt 3-5 drøftes i grupper med 
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repræsentation fra alle 4 skoler. 

Eleverne i skolebestyrelsen deltager også i mødet den 20. 

november.  

I de i punkt 7 nævnte grupper er vi(skolebestyrelsen) 

tovholdere og referenter. 

BV og BJ arrangerer det praktiske 

 
7. Status vedr. ansættelse af koordinator 

til sportsklasserne 
Lukket punkt. 
Bestyrelsen blev orienteret. 

 
 

8. Tilbagemelding fra forældremøderne Fra 9. team 1: 
Gode møder. Stort fremmøde.  
Følgende drøftet: Elevfravær, Information – bl.a. via 
Forældreintra, Mobiltelefoner i timerne, vikardækning. 
 
Fra 7. team 2: 
Gode møder. 
Følgende drøftet: Forskønnelsesdag, etablering af 
spisegrupper, hvor eleverne på skift besøger hinanden, på 
forældremødet var der ”speeddating” – rigtig godt. Meget 
positivt møde. 
 
 
Fra 8. årgang: 
Følgende drøftet: Lejrskoler, Forældre efterlyser mere 
information – der er sjældent nyt i Forældre-Intra, orienteret 
om at man kan indstille Forældreintra, så man som forælder 
får en besked ved nyt fra skolen. 
 

9. Årets arbejde i skolebestyrelsen 
 
 

Forslag til emner:  
Kommunikation/ forældreintra/ hjemmeside 
 
Evaluering af Introforløb 7.årg. samt principper vedr. 
overgang 
 
Samvær/trivsel 
 
Sportsklasser – mulighed for andre linjer/valgfag? 
 
Hvordan får vi alle forældre med i skole-/hjemsamarbejdet? 
 
Kan vi arbejde mere med netværksdannelse i lokalområdet? 
 
Loma 
UEA-undervisning og uddannelsesvejledning 
 
Det kan med fordel aftales, at der ad hoc inviteres 
resursepersoner med til et møde for at give orientering som 
baggrund for drøftelser/initiativer.  
Ovennævnte temaer indarbejdes i temaoversigten over årets 
møder og tilføjes kommende dagsordener. 
 
 

10. Eventuelt Intet 

Helle leder næste møde.  

 
 
 
 

SKOLEBESTYRELSE - årsplan 

27/8 Kvalitetsrapport, sportsklasser, skolebestyrelsesvalg, mad og måltidspolitik, 
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ansøgning 2-årige valg 

4/9* Skolebestyrelsesvalgmøde 

27/9* DIALOGMØDE M/ B&U 

2/10 Samarbejde med fødeskoler 

7/11 UVM-undersøgelse + evaluering samværsregler, trafikplan, evaluering 

introforløb/overgang, resursetildeling – evaluering, kvalitetsrapport, 

sportsklasser, dispensation 

5/11 DIALOGMØDE M/ B&U 

20/11* FÆLLESMØDE M/BESTYRELSER FRA TV, TH, ØR 

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

14/1 skole-hjemvejleder +DSA- oplæg v/SS/RT,  

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  

  
 


