
Skolebestyrelsesmøde   
Referat tirsdag den 23/8 2016 kl. 17-1930  

Referent Bent Jørgensen 

 

Deltagere: Christian Dyrhauge-Klargaard, Jeanette Koll, Jesper Kollerup Jensen, Mie Burchardt, Ole Tougaard, Peter 
Olsen, Tanja Schaarup, Annelene Nietzer, Thomas Lejre, Bent Jørgensen, Birgit Villebro 
 
Fraværende:  Peter Olsen,    
Mødeleder: Ole Tougaard 
 
 

1. 17.00 
Konstituering 
Mål: Skolebestyrelsen skal jf. styrelsesvedtægten 
vælge formand og næstformand blandt de 
forældrevalgte. 
Forberedelse: se Styrelsesvedtægt for Svendborgs 
skolevæsen 
 

Formand: Ole Tougaard 
Næstformand: Mie Burchardt 
Uddrag af styrelsesvedtægten for Svendborgs 

skolevæsen + folkeskoleloven § 44 
gennemgået/drøftet. 

2. 17.15 
Skolebestyrelsesarbejdet i praksis 
a) Fastsættelse af forretningsorden og 
samarbejdsform. Drøftelsen tager udgangspunkt i 
den hidtil gældende forretningsorden – se her: 
Forretningsorden Nymarkskolens bestyrelse 
b) Fastsættelse af mødeplan for skoleåret 2016-17. 
BV foreslår møderne afholdt på rullende dage i 

tidsrummet 16.30-19 om muligt gerne følgende 
datoer: 
o 28/9, to 3/11, ti 13/12, m 16/1, ti 21/2, o5/4, to 
18/5, m 12/6 
økonomiudvalg: 13/3 16.30  
 

Forretningsordenen gennemgået, justeret og 
godkendt. 

 

 
 
Tidsrummet godkendt – dog fra kl. 17.00 28/9 og 
5/4(onsdage). 
Datoerne for møderne er godkendt.  

 

3. 17.40 
     Gensidig præsentation samt 
forventningsafstemning 
     vedr. bestyrelsesarbejdet. (samt tærtespisning) 
     Alle bedes forberede sig på kort at fortælle om sig 
selv i  
     forhold til disse punkter: 
 
     Hvem er jeg?– kompetencer og interesser i forhold 
til at  
    deltage i skolebestyrelsesarbejdet 
    Hvad brænder jeg særligt for at arbejde med i    
    skolebestyrelsen de næste 2 år? 

 

Præsentation 
Emner, der brændes for: 

 Skolens fysiske rammer 
 Fede rammer ud af genbrugsmaterialer 
 Trivsel for alle 
 Hygiejne 

 Entreprenørskab 
 Overgangsproblematikker fra folkeskolen 

til videregående uddannelser 
 Personaletrivsel – forplanter sig til 

eleverne 
 Bæredygtighed 
 Trivsel for eleverne 

 Vil gerne vide mere om skolen 
 Sundhed/trivsel 
 Livsduelighed 
 Læring/trivsel 
 Undervisningsmiljø 
 Ned med mobning 
 Medarbejdertrivsel 

  
   

4. 18.15 
Introduktion til Nymarkskolen v/BV 
Mål: at præsentere skolen for de nye 
bestyrelsesmedlemmer 
Forberedelse: se vedlagte bilag. 
 

Præsentation af skolen. 
Materiale udleveret – herunder  

 Skolens værdier. 
 Skolens udviklingsplan 

 Folder om skolen 
 Folder om LOMA 

 
Meget mere kan ses på skolens hjemmeside. 
 

5. 18.35 
Forslag til punkter til kommende møder. 
Mål: Drøftelse. 
 

 Medarbejdertrivsel 
 Elevtrivsel 

 Skole-/hjemsamarbejde 

http://www.svendborg.dk/sites/default/files/download_0.pdf
http://www.svendborg.dk/sites/default/files/download_0.pdf
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/43097/file/Inpage/199ed1a8-2c20-4474-8f55-94f6af7a6fc0
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 Skolens principper generelt 

 Budget 
 Samværskultur - værdisnak 
 Se referat fra overleveringsmødet 

 
6. 18.45 

Meddelelser/orientering 
 

 Formand  Intet 

 Skoleledelse  Skolestarten har fyldt 
 Nymarkskolen er nu 5 år 
 Vi er 738 elever på skolen 
 Modtagelsesklasserne er fyldt op(vi har 

to klasser med 12 elever i hver) 
 Der er nyansat 8 nye medarbejdere før 

skolestart 
 Der skal i de kommende år ske 

besparelser på børne-/ungeområdet 
 Vi(på kommuneniveau) skal evaluere 

på skolereformen 
 
 

 Øvr. Forældrerep.  Intet 

 Medarbejdere  Intet 

 Elever  Intet 

7. Evt.  Næste dialogmøde skal afholdes den 14. 
sep. 17.00 – 19.00. Deltagere herfra: Ole, 
Mie og Birgit 

 Reklame for foredrag i Borgerforeningen 

 Skolebestyrelsens deltagelse i 
forældremøder skal tages op på næste 

møde. 
 
Mødeleder til næste møde: Ole – Mie deltager i 
mødet vedr. udarbejdelse af dagsorden. 

 
 
 
 
 
 


