
Skolebestyrelsesmøde 

Referat tirsdag den 17. juni 2014 kl. 16.30 – 18.30. Sted: Mødelokalet v. kontorerne. 

Referent Bent Jørgensen 

Deltagere: Morten, Dorthe, Jane, Kim, Dorte, Benedikte, Helle, Lars, Thomas H., Asbjørn, Rasmus, Bent, Birgit,  
Fraværende:     Mødeleder: Dorthe Lock 

   
Vigtigt:  
Når skolebestyrelsesmødet er slut, kl. 18.30, gør vi klar til at tage imod den nye skolebestyrelse – herunder dækker 
bord m.m. til fælles spisning 

  
1. Underskrivning af referat 

 
 

Referatet drøftet, godkendt og underskrevet 

2. Meddelelser/orientering 
 

 

 Formand 
 

Intet 

 Skoleledelse 
 

Lige nu arbejdes med: 
 Prøver 
 Skoleårets planlægning 
 Intro for 7. årgang 

1/3 del af vores elever på Marslevvej skiftes 
hvert år.  
Alle elever skiftes hvert år på 10. 
klassecenteret. 

 Åbent hus arrangement 
 Skemalægningen er netop gået i gang 

 
 

 Medarbejdere Intet 

 Øvrige forældrevalgte 
 
 

Helle orienterede om spændende valgfag, der var igangsat på 
andre skoler i kommunen. 

 Elever Intet 

3. Skoleårets planlægning 

a) Opgavefordeling 

Skoleårets planlægning - realisering af 

reformen m.h.t.  

b) Understøttende undervisning 

lektiehjælp 

c) Bevægelse i undervisningen 

dagsstruktur 

d) Målstyret undervisning  

e) Bevægelse i undervisningen  

f) Dagsstruktur 

g) Rammer for skole-hjemsamarbejde 

  

Vi har sammensat storgrupperne og lærerteams. 
Lærerne underviser som udgangspunkt kun i et team. 
Kommende skoleårs opgaver er nu fordelt. 
 
 
Birgit gennemgik, hvordan vi påtænker at realisere de 
forskellige elementer i folkeskolereformen. BV arbejder på en 
folder, som senere vil blive udsendt. Er netop udsendt og kan 
ses på skolens hjemmeside: http://nymarkskolen-
svendborg.skoleporten.dk 
 
Kort i stikordsform:  
45 minutters bevægelse om dagen,  
 
Understøttende undervisning på mellem ugentligt 6 og 9 
lektioner.  
 
På hver årgang er der 8-ugers blokke, der giver mulighed for 
understøttelse i bl.a. matematik, dansk, humanistiske fag, 
naturfag, UEA – derudover understøttende i lektiehjælp,   

 
Dagen er opbygget omkring 8 lektioner.  
 
Skole-/hjemsamarbejdets rammer:  
Skolebestyrelsens vedtagne principper + placering af 
forældremøder mellem kl. 17.00 – 20.00, placering af samtaler 
mellem kl. 15.00 – kl. 18.00 

 
 
 

http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/
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4. Fysiske rammer.  

Henvendelse til Udvalget for Børn og unge 

m.h.p. forbedring af skolens fysiske 

rammer:  

Skolens udearealer 

Skolens faglokaler: musik og idræt 

Skolens generelle stand: klasselokaler og 

fællesrum 

Kim har et udkast med til mødet. 

 

Kim gennemgik det udsendte oplæg. 
Kim og Birgit færdiggør det endelig dokument ud fra følgende: 
Der skal laves en pixi-indledning, der klart fortæller vore 
ønsker.  
Der skal foreligge en prioritering. 
Kommentarerne til skolens it-netværk fjernes. Forhåbentligt 
virker det nu. 
Vi har også et stort ønske om et musiklokale. 
Der mangler et par døre til klasselokaler på 10. klassecenteret 
– dette rapporteres videre til ledelsen på denne matrikel. 
 
 

5. Evaluering og opsamling på 

skolebestyrelsens funktionsperiode. 

Drøftelse af hvad det er vigtigt at bringe 

videre til den nye bestyrelse. 

a) Arbejdsmetoder 

 

 

 

b) Bestyrelsens bedste resultater 

 

 

 

 

 

 

c) Bestyrelsens forslag til opgaver, der bør 

arbejdes videre med 

 

Udtalelser fra mødet:  
 Der har været rigtig meget dialog 
 Der har været plads til forskellighed 
 Godt med skiftende mødeleder 
 Godt at afholde møder på begge matrikler 
 Vigtigt at ledelsen sørger for at den nye 

bestyrelse bliver ”klædt godt på” til arbejdet 
– herunder får orienteret om tavshedspligten. 

 Skriv gerne uenigheder i referatet. 
 
 
Fra ledelsen: Tak til bestyrelsen for et supergodt stykke 
arbejde. I har i den grad været medvirkende årsag til, at vi er 
på rette vej mod den gode skole.  

Så det er bestyrelsens bedste resultat  

 
 
 
Opfordring til den nye skolebestyrelse: 
Arbejd videre med: 

 Udviklingen af Loma 
 Få indført traditioner – gerne i et årshjul 

Bl.a. med afholdelse af skolefester – lav principper for 
traditioner 

 Vigtigt at forældre p 7. årgang får lært hinanden at 
kende. Opfordr gerne lærerne til at ”skubbe til” 
forældrene. 

 At forbedre skolens fysiske rammer 
 Skolereformen – herunder bl.a. Åben Skole 
 Samværsreglerne – gerne sammen med eleverne 
 Den nye skolebestyrelse må opfordres til at henvende 

sig til den gamle bestyrelse, hvis behovet opstår 
 
Kim gav dette videre til den nye skolebestyrelse under vores 
hyggelige middag efter mødet. Derudover tager BV og BJ dette 
med til første møde i den nye skolebestyrelse. 
 

 
 

6. Den gode historie 

 

Udtalt på en skole hvor vi har haft elever på besøg: 
”Det er utroligt sjældent, at jeg har samarbejdet med så gode 
elever”. 
 

7. Eventuelt Intet 
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