
Skolebestyrelsesmøde 

Referat mandag den 3. februar 2014 kl. 18.00 – 20.30 Sted: Mødelokalet v. kontorerne.  

 

Referent Bent Jørgensen 

 
Deltagere: Morten, Dorthe, Jane, Kim, Dorte, Benedikte, Helle, Lars, Thomas H., Asbjørn, Rasmus, Bent, Birgit,  
Fraværende: Morten, Asbjørn, Rasmus, Helle – Niels Fisker Madsen deltager i stedet       Mødeleder: Dorthe Lock 
 

1. Underskrivning af referat 
 

 

Underskrevet 

2. Meddelelser/orientering 
 

 

 Formand 
 

Så er hjemmesidemødet(Helle, Kim og Bent) endelig 
på plads. Finder sted torsdag den 13. februar. Vil 
handle om bl.a. brugerevaluering af hjemmesiden. 
 

 Skoleledelse 
 

 Der har været en problematik 
omkring ”smædekampagne” på 
Facebook. Denne blev løst af SSP-
konsulent Marianne Grønbæk samme 
dag. 

 Der har været en periode med sne. 
Dette har givet mindre udfordringer 
omkring efterleven af skolens 
samværsregler. Er gået godt. 

 Skolen har foretaget en evaluering af 
overgangsarbejdet blandt 7. årgangs 
elever, forældre og lærere. Den var 
meget positiv. Har også medført 
mindre tilretninger til fremtidens 
overgangsarbejde. 

 Så er det centrale ejendomskontor i 
gang. Vi har fået trukket budget ud 
vedr. bl.a. indvendig vedligehold, 
lønudg. for teknisk personale, 
udvendig vedligehold, rengøring, 
forbrugsudgifter 

 Der er udsendt invitationer til 
skolerigsdagen den 28. feb. og 1. 
mar. Skolerigsdagen holdes i år her 
på skolen. 

 
 Medarbejdere Der er infomøde på 10. klassecenteret for elever og 

forældre til kommende 10. årgang på onsdag.  

 Øvrige forældrevalgte 
 
 

Intet 

 Elever Intet 
 

3. Lejrskoleprincipper - overvejelse/beslutning 

om ændringer. 

Input fra Koordinationsudvalget. 

Se principperne her: http://nymarkskolen-

svendborg.skoleporten.dk/sp/file/170b170e-8843-

4c77-a244-

c85086de4afd/Principper%20lejrskole%20og%20kla

ssekasser.pdf 

 

Følgende ændres i lejrskoleprincipperne: 
 9.-10. i og 10. M får mulighed for 

lejrskole hvert andet år med 4 
overnatninger. 

 Formålet tilføjes: Skal fremme 
elevens alsidige/personlige udvikling 

Endelig udformning af princippet kan ses som bilag 1 
herunder. 

4. Skolebestyrelsens sammensætning 

Høringssvar – se bilag 

 

Drøftet og resulterede i et høringssvar, der blev 
tilrettet under mødet. Dette høringssvar kan ses 
herunder (Bilag 2). 

5. Skolebestyrelsesvalg 

Høringssvar – se bilag 

 

Drøftet og resulterede i et høringssvar, der blev 
tilrettet under mødet. Dette høringssvar kan ses 
herunder (Bilag 3). 
 



Skolebestyrelsesmøde 

Referat mandag den 3. februar 2014 kl. 18.00 – 20.30 Sted: Mødelokalet v. kontorerne.  

 

Referent Bent Jørgensen 

 
 

6. Skolebestyrelsesvalg 

Forberedelse af valget 

 

Kim havde produceret et oplæg til dette punkt. Dette 
oplæg kan ses tilrettet under dette referat.  
Derudover blev der nedsat en arbejdsgruppe 
bestående af Kim, Benedikte, Dorthe, Jane og Birgit. 
Første møde holdes 12. feb. Kl. 19.30. Arbejdsgruppen 
kommer med oplæg til hvordan, vi kan lave reklame 
for skolebestyrelsesarbejdet. Gruppen fik endvidere til 
opgave at arbejde videre med valgreglerne, som skal 
fremsendes til Udvalget for Børn og Unge inden 24/2. 
Det voldte umiddelbart problemer at udarbejde disse 
inden de 2 ændringer i styrelsesvedtægten er 
færdigbehandlet. 
 
 

7. Folkeskolereform 

Orientering.  

 

Vi har 15. januar holdt et stormøde for personalet 
vedr. reformen. Ud fra denne reformdrøftelse er der 
fremkommet en vægavis, der nu kan ses i 
personalerummet. Derudover er der nedsat følgende 
arbejdsgrupper: Åben skole, undervisningens 
organisering, læringsmål og trivsel/nærvær, 
valgfag/bevægelse/lektiecafé 
 
 

8. Optag i sportsklasserne 

Orientering v. BV 

 

Udsat 

9. Budget – prioritering.  

Herunder udearealer  

 

Bestyrelsen ønsker følgende prioriteret: 

 Lærerarbejdspladser 
 Undervisningsmidler 
 Udearealer, budgettet er overgået til 

ejendomscenteret. 
 Elevmøbler 
 Lejrskole 

 
10. Den gode historie - projektopgave 

V. Dorthe 

 

I forbindelse med 9. årgangs projektopgave har 
forældrene været inviteret op til en drøftelse med 
eleverne om deres projektopgave. Dette har været en 
meget stor succes!! 
 
 

11. Eventuelt  
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Bilag 1 

Principper vedr. lejrskoler og skolerejser 

  

Formålet med afvikling af lejrskoler og skolerejser er 

a) at give mulighed for faglig/tværfaglig undervisning samt alsidig personlig udvikling udenfor 

de gængse rammer  

b) at fremme og udvikle storgruppens sociale og arbejdsmæssige fællesskab med hinanden og 

deres lærere 

 

Derfor skal lejrskoler tidsmæssigt planlægges, så det pædagogiske udbytte bliver størst 

muligt – f.eks. i starten af et skoleår. 

 

Lejrskoler er principielt uden udgift for den enkelte elev / det enkelte hjem, idet de er led i skolens 

undervisning. Der kan dog opkræves et beløb til kost på op til 75 kr. pr. dag fra hver deltager (sparet 

hjemmeforbrug). 

I forbindelse med budgetlægningen og timeplanlægningen tages hvert år højde for, at der kan afholdes 

disse lejrskoler: 

 En lejrskole (introtur) på 7.klassetrin på 1 overnatning 

 En lejrskole på 8. klassetrin af en varighed på op til 4 overnatninger. 

 En lejrskole for modtagelsesklassen hvert andet år af en varighed på op til 4 overnatninger  

 En lejrskole for 9.-10.I  hvert andet år af en varighed på op til 4 overnatninger 

 Én lejrskole for læseklassen og specialklasserne i forløbet 7.-9. kl. af en varighed på op til 4 

overnatninger. Det skal tilstræbes at denne afvikles sammen med klasserne fra storgruppen, når de 

går i 8.klasse. 

 

 En lejrskole (introtur) på 10. klassetrin af en varighed på op til 2 overnatninger. 

 For 10.klasse gives endvidere mulighed for at arrangere skolerejse af en varighed på op til 4 

overnatninger. De anonymt indsamlede frivillige bidrag må max. svare til en størrelse på 2000 

kr./deltagende elev.   

Endelig gives efter konkret ansøgning til skoleledelsen mulighed for afvikling af skolerejser som led i 
internationale samarbejdsprojekter i f.eks. Nordplus og Comenius-regi  

 

 

 
En lejrskole defineres jf. lovgivningen således: 

 en tur med min. 1 overnatning  
 en integreret del af undervisningen 

 mødepligt for eleverne 
 alle udgifter, som er en forudsætning for afvikling af aktiviteten påhviler skolen 
 der kan dog opkræves individuelt beløb fra forældrene til dækning af udgifter til måltiderne 

En skolerejse defineres jv. Lovgivningen således: 
 en tur med min. 1 overnatning  

 et supplement/alternativ til undervisningen 
 deltagelse er valgfri for eleverne 

 finansieres gennem anonymt indsamlede frivillige bidrag – og/eller optjening gennem fælles 
aktiviteter i forældreråds regi i elevernes fritid 

 der kan ikke opkræves individuelt beløb fra forældrene bortset fra dækning af udgifter til 
måltiderne 

 alle udgifter, som er forbundet med lærernes deltagelse i en skolerejse, påhviler skolen 
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Se evt. yderligere information her:  

 vejledning vedr. lejrskoler mv 
 

 

Principper vedr. klassekasser/anonyme indsamlinger 
 
Såfremt forældrekredsen i en given klasse/storgruppe ønsker det, kan de beslutte at etablere en 
”klassekasse” efter flg. retningslinier:  
 

 Der udpeges en person i forældrekredsen til at være ansvarlig for ind- og udbetalinger og 

oprettelse af bankkonto 

 Alle bidrag sker frivilligt og anonymt gennem indbetaling til klassens konto i et givet pengeinstitut 

 (Ved anonymt forstås, at kun den person, der er ansvarlig for klassekassen/kontoen, har 

kendskab til hvem de enkelte bidragydere er)  

 Den person, der er ansvarlig for administrationen af klassekontoen, skal føre et regnskab, så det 

kan ”revideres” og fremlægges i forældrekredsen 1 gang årligt. 

Forældrekredsen fastlægger regler for, hvad pengene kan bruges til, samt hvad der skal ske med 

klassekassen ved klassens ophør. 

Skolen modtager gerne tilskud fra klassekassen til ting og aktiviteter, der ikke har forbindelse til 

undervisningen - noget, der gerne skulle gavne klassens sociale liv - f. eks. godkendte skolerejser, 

klassefester og andre arrangementer i elevernes fritid  

 

*Tilføjet af BV den 10/2-12 for at skabe parallelitet til specialklasser 

 
  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=23242


Skolebestyrelsesmøde 

Referat mandag den 3. februar 2014 kl. 18.00 – 20.30 Sted: Mødelokalet v. kontorerne.  

 

Referent Bent Jørgensen 

 

Bilag 2 

Til Udvalget for Børn og Unge 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedr. skolebestyrelsens sammensætning 

 

Punktet har været drøftet på møde den 3/2. Der er i bestyrelsen enighed om i hovedtræk at tilslutte sig det 

fremsendte forslag vedr. skolebestyrelsens sammensætning bortset flg. bemærkninger: 

 

Skolebestyrelsen forudsætter at det bliver den enkelte bestyrelses kompetence at tage stilling til, hvorvidt der 

skal være ”eksterne” partnere som medlemmer af den pågældende bestyrelse samt hvorvidt disse skal have 

stemmeret eller ej.  

 

Vi ønsker, at der skal være 3 elever i skolebestyrelsen ved Nymarkskolen – 2 fra 7.-9. årgang og 1 fra 

10.kl.afdelingen – dette begrundet i den store forskel mellem de 2 afdelinger i antallet af elever (6:1) samt i 

værdien af gensidig støtte for de 2 repræsentanter fra 7.-9. årg. Vi ser elevinddragelse som et særdeles vigtigt 

anliggende for vores skole og mener, at vores forslag vil medvirke til at understøtte dette arbejde på skolen.  

 

Skolebestyrelsen ønsker endvidere at give mulighed for deltagelse af en tredje medarbejderrepræsentant 

uden stemmeret fra den matrikel, der evt. ikke måtte blive repræsenteret efter valget af de 2 

medarbejderrepræsentanter.  

 

Vi bemærker, at der er lovkrav vedr. repræsentation fra såvel 10.kl.afdeling som specialklasserække og vil 

gøre, hvad vi kan for at få en sådan repræsentation, men vi forudser, at der kan blive vanskeligheder med 

altid at opnå dette – ikke mindst i forhold til 10.kl. som for mange elever og forældre blot er et 1-årigt forløb. 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

p.v.a. skolebestyrelsen 

 
Kim Christiansen  Birgit Villebro 

Formand  skoleleder 
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Bilag 3 
Til Udvalget for Børn og Unge 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedr. skolebestyrelse – forskudte valg og valgperiodens længde 

 

 

Ved behandling af punktet på møde den 3/2 er skolebestyrelsen blevet enig om at 

anbefale forslaget om, at Byrådet delegerer beslutningskompetencen vedr. 

forskudte valg samt 2-årige valgperioder til de enkelte skolebestyrelser.  

Skolebestyrelsen ønsker jf. tidligere dispensationsansøgning herom, at 

valgperioden ved Nymarkskolens bestyrelse er 2 år for forældrerepræsentanterne.  

 

 

 

Venlig hilsen 

p.v.a. skolebestyrelsen 

 
Kim Christiansen  Birgit Villebro 

Formand  skoleleder 
 

 
 

 

  

 

Direktørområde  

Børn og Unge 

 

NYMARKSKOLEN 

Marslevvej 1 
5700 Svendborg 

 

Tlf. 62 23 62 00 
 

nymarkskolen@svendborg.dk 

www.nymarkskolen-svendborg.dk 
 

 

 
 

 

4. februar 2014 

 

Sagsid:  

Afdeling: Nymarkskolen 
Ref: BV 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Åbningstider 
Mandag-torsdag 07.45-15.15 

Fredag               07.45-14.00 
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Bilag 4 

Inspiration skolebestyrelsesvalg. 
Hvordan får vi forældre til ny skolebestyrelse. 
 2 årig periode 
 Åben skole 
 Indflydelse – Politik. Principper, budget, retning 
 Ændret sammensætning – Elever/ lærere/ forældre partnerskab 
 Skolen vender sig ud mod verden…. Verden vender sig ind mod skolen  
 Forældrene skolens vigtigste samarbejdspartner. 
 Nye folkeskolelov. 
 
 
De kommende 7 klasser – kontakt til fødeskolernes 6 klasser – Lærere. 
 Brobygning 
8 – 9 klasser brobygning 
 
 
Personlig kontakt til dem man kender. 

Aktive forældre, engagerede forældre og ildsjæle – hvem kender vi fra erhvervsliv, kulturliv, 
foreningsliv som ville være gode at have  i en skolebestyrelse. 

 
 
Elever – Postkort til forældre 
               Opfordre  
3-5 gode historier – som skolebestyrelsen har gjort i løbet af året 
 På hjemmesiden 
 
 
Skolens nyhedsbrev 
 
 
Forældreintra – inddragelse af lærerne 
 
 
Kontaktforældre 
 Bruge kontakter 
 
 
Drøft med lærere – hvilke rolle de kan have ifm valget. 
 Er der nogle forældre der kunne opfordres 
 
 
Drøft med elever hvilken rolle de kan have under valget. 
 
 
 
Officielt valgmøde – Tirsdag den 29 april  kl. 19.00 
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