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Deltagere: Morten, Dorthe, Dorthe K. Jane, Kim, Dorte, Benedikte, Helle, Lars, Thomas H., Asbjørn, Rasmus, Bent, 
Birgit,  
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1. Budgetønsker(budget 15) til CETS? 

Herunder udearealer.  

Carsten Rasmussen gennemgår forslag til 

ændring af udearealerne. 

 

Kl.18.00 – 18.30 
 
Carsten gennemgik forskellige forslag til renovering af 
udearealer: 

 
 Planer for udeområder på Nymarkskolen / April 2014 / CR  
Vi har de sidste halvandet år arbejdet med planer for fornyelse 
af udeområderne på Nymarkskolen.  

Det har været en proces, hvor vi har forsøgt at inddrage 
eleverne i et vist omfang. Dels gennem en vandretur sammen 
med konsulenter på skolens område, hvor vi drøftede hvad de 
enkelte områder kunne bruges til – og hvordan de udendørs 
faciliteter kunne understøtte reformens intentioner om mere 
bevægelse kombineret med bl.a. ”Outdoor Classroom”, og dels 
gennem møder i en arbejdsgruppe vedr. udearealerne med 
deltagelse af lærere og elever. Vi har i den forbindelse haft 
besøg af begge firmaer, som præsenterede deres oplæg for 
arbejdsgruppen.  
I det hele taget har vi forsøgt at tænke udearealerne som en 
måde at signalere skolens profil på - og åbne skolen mod den 
nære omverden, som det fx sker med de to multibaner, der er 
etableret på skolen. Disse har mange brugere – også uden for 
skolens normale åbningstid.  
To firmaer har givet tilbud på projekterne og prismæssigt 
varierer det fra ca. 1.25 mill.– ca. 5.mill.  
Imidlertid kan projekterne deles op i mange delprojekter, som 
kan prioriteres ud fra nogle aftalte kriterier.  
1) I forbindelse med elevinddragelsen har der været meget 
fokus på gårdmiljøet, som eleverne har været meget optagede 
af at gøre mere brugbart. Både ift. nogle enkelte aktiviteter, 
mens også som opholdsrum i frikvartererne. Renoveringen af 
gårdmiljøet kan gøres for ca. 100.000 – 150.000 kr. Billedet 
yder ikke mulighederne retfærdighed. Det er rettet til i 
konsulenternes noter med bl.a. vindskærmning, borde og 
bænke mv.  
2) Afmålt løbebane: ”den røde tråd”. Meget anvendelig ift. 
reformens forventning om 45 min. bevægelse hver dag. ”Tag 
lige to runder på den røde tråd” - evt. som ”walk and talk”. Pris 
for etablering er afhængig af hvor drastisk vi går til værks på 
græsarealet. Hvis der skal etableres ordentligt underlag, så 
koster det ca. 200.000,- ekstra – den fulde pakke med et 
komplet atletikstadion koster 1,8 mill.  
3) Området ved multibanen: supplement til multibanen – 
volden inddrages som opholds- og aktivitetsmulighed. 
Herunder: stiforløb, balance- og sidderedskaber , underlaget 
gøres skridsikkert, og den side af volden, der vender mod vejen 
bruges som en del af løbestien og/eller kælkebakke. For enden 
af multibanen et område med skaterramper mm.  
4)Området med bålhuset og balanceredskaberne suppleres 
med et udendørs klasserum el. som et andet bud: multiområde 
og fitness. To forskellige bud på det samme område, som også 
kan kombineres.  
Det første bud indeholder bl.a. også nogle store 

fugleredegynger, som appellerer til store elever.  
5) Området ved fodboldbanen / atletikstadion er et forsømt 
område, som trænger til et løft. Den store pakke indeholder en 
200mtr. Løbebane, en 100meterbane, længdespringsgrav , 
kastemiljø + crossfit-anlæg og mulighed for boldspil på et 
mindre område. Pris, som nævnt ovenfor, inklusiv etablering af 
løbebane på boldbanens område:  
1, 8 mill. 
________________________________________ 
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Det blev besluttet, at vi vil bede CETS om at anvende en del af 
CETS Nymarkskolebudget til at begynde denne renovering samt 
afhængig af udfaldet af mødet med CETS alternativt at rette 
henvendelse til Udvalget for Børn og unge mhp at fremsætte 
ønske til kommunens anlægsbudget. 
 Skolebestyrelsen anbefaler at renoveringen begynder med 1) 
Gårdmiljøet 2) Udendørs fitness – løbesti 3) Området ved 
hovedindgangen. 
 
Ledelsen arbejder videre med ovennævnte. 
 

2. Underskrivning af referat 
 

 

Underskrevet 

3. Meddelelser/orientering 
 

Kl. 18.30 – 18.50 

 Formand Ressourcemodellen bliver udvidet med 4 mio. kr. for at 
tilgodese skoler med små klasser. Den samlede ramme bliver 
udvidet, så der tages ikke penge fra de øvrige skoler. 

 
 Skoleledelse 

 
 Vi har haft det bedste info-møde for 7. 

årgang, vi endnu har haft. De deltagende 
lærere og elever gjorde en fremragende 
indsats. Vi havde som noget nyt fået lavet en 
film og en folder specielt til dette 
arrangement (flot lavet af to lærere). 
Derudover var der lavet fire skilte med 
indhold, der fortæller om skolen. 

 Vi er i fuld gang med at forberede årets 
afgangsprøver. Udtræksfagene er netop 
blevet offentliggjort. 

 Vi har haft, og skal have, klasser på lejrskole 
i både London, Berlin og København. 

 Vi har netop bestilt et skilt til opstilling ud 
mod vejen. 

 
 Medarbejdere 10. klasserne har været på lejrskole i London. En rigtig god tur 

– dog var egenbetalingen for lav. Enten skal denne hæves eller 
også er London ikke længere en lejrskolemulighed. 
 

 Øvrige forældrevalgte Intet 

 Elever Intet 

4. Opfølgning Valgmøde 

 

Kl. 18.50 – 19.05 
11 forældre var interesserede i at komme i skolebestyrelsen. 
Flere kan komme til – og det ville være rigtig godt med mindst 
to mere.  
BV har skrevet til forældrene på skolen med beskrivelse af det 
videre forløb. Brevet(Bilag 2) kan ses herunder. 
 
Rigtig godt valgmøde. 
  

5. Dialogmøde 

Bilag: Dagsordenen for mødet er vedhæftet 

denne mail. 

 

Kl. 19.05 – 19.20 
Kim deltager sammen med BV. 
Kim vil bl.a. nævne: 

1. Vi mangler at få renoveret en stor del af skolen(4/5) 
Her vil han endnu en gang nævne vores tidligere 
fremsendte brev til CETS (vedr. bygningsvedligehold 
på skolen) 

2. Dialogmøderne kan blive mere målrettede 
3. Gode råd til et kommende 4-årshjul 
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6. Folkeskolereform og skoleårets 

planlægning. 

Herunder bl.a. placering af forældremøder 

 

Kl. 19.20 – 19.40 
 Timefordelingsplan drøftet og godkendt. 

Næste år, når tidspresset forhåbentligt er 
mindre, bør den traditionelle dagsstruktur og 
timefordelingsplan genovervejes. Vi vil gerne 
have større fleksibilitet i skoledagen. 
 
 

 Vi får behov for at ansætte seks nye lærere. 
 
 
Beslutning vedr. placering af forældremøder: 
 
Skolebestyrelsen anbefaler at forældremøder slutter senest kl. 
20.00 og skole/hjemsamtaler senest kl. 17.00. 
 
Lars og Dorthe Olbæk ønskede følgende skrevet i referatet: ” 
Vi, Lars og Dorthe, ønsker at forældremøder skal slutte senest 
kl. 17.00. Ikke fordi, at dette er bedst for elever, forældre og 
lærere, men fordi intentionen i de nye arbejdstidsregler bedre 
følges ved denne beslutning” 
 

7. Principper vedr. medier. 

Se bilag under dagsordenen 

Kl. 19.40 – 20.00 
Principudkastet, som kan ses som bilag 1 herunder, blev 
godkendt. 
 

8. Sportsklasse – evaluering 

Drøftelse af hvorvidt og hvordan en evt. 

særlig evaluering af sportsklasserne skal 

finde sted. 

 

Kl. 20.00 – 20.10 
Enighed om at evaluering altid er vigtig. Et flertal i bestyrelsen 
foretrækker dog en samlet evaluering af klasserne, frem for 
alene af sportsklasserne for at undgå uhensigtsmæssig 
forhåndsfokus på evt. forskel mellem sportsklasser og øvrige 
klasser. 

 
BV vil undersøge om der i projektets styregruppe er planlagt en 
speciel evaluering. 
 
 

9. 10. klassecenteret og Marslevvej 

Drøftelse af ideer til, hvordan 

sammenhængskraften mellem skolens 2 

matrikler kan styrkes 

 

Kl. 20.10 – 20.20 
Udsat 

10. Den gode historie Kl. 20.20 – 20.25 
Vi har haft elevrepræsentanter med ved forskellige 
arrangementer – senest ved valgmødet i går. De har været 
fremragende repræsentanter for skolen.  
 

11. Eventuelt Kl. 20.25 – 20.30 
Drøftelse af mødeformen. 
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Bilag 1 
Principper vedr. anvendelsen af elektroniske medier  

 
Digitale medier er en naturlig del af elevernes hverdag og giver eleverne 

uanede muligheder for kommunikation, produktion og videns- og 
informationssøgning.  

Det er afgørende for elevernes evne til at kunne begå sig i deres fremtidige 

skole- arbejds- & privatliv, at de opøver en evne til at benytte et mangfoldigt 
udvalg af digitale medier og i særlig grad deres egne devices herunder 

smartphones som værdifulde redskaber. 
 

Derfor tilrettelægger vi undervisning for alle elever m.h.p. at  
 Lære eleverne at anvende digitale medier på en hensigtsmæssig og 

berigende måde i undervisningen  
 Gøre eleverne bekendt med gældende lovgivning og god etik for 

anvendelse af de digitale medier i og udenfor undervisningen 

Undervisningen er en del af introforløbet på 7. og 10. årgang ligesom emnet 

tages op min. 1 gang årligt på 8. og 9. årgang samt efter behov. 
 

Kommunens SSP-konsulenter kan anvendes som gæstelærere, og der findes 

gode materialer til undervisningen bl.a. på disse links:  

http://www.emu.dk/modul/webetik-p%C3%A5-skoleskemaet-og-

for%C3%A6ldrem%C3%B8det-id%C3%A9katalog 

 
https://www.emu.dk/modul/inspiration-til-webetik-videoer 

http://www.uni-c.dk/It-og-laering/Informationssoegning/Boern-unge-og-

webetik 

http://lol.medieraadet.dk/Portal/Andk/Internet/Webetik.aspx 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 30/4 2014 

Kim Christiansen  Birgit Villebro 

Formand  Skoleleder 

 

  

http://www.emu.dk/modul/webetik-p%C3%A5-skoleskemaet-og-for%C3%A6ldrem%C3%B8det-id%C3%A9katalog
http://www.emu.dk/modul/webetik-p%C3%A5-skoleskemaet-og-for%C3%A6ldrem%C3%B8det-id%C3%A9katalog
https://www.emu.dk/modul/inspiration-til-webetik-videoer
http://www.uni-c.dk/It-og-laering/Informationssoegning/Boern-unge-og-webetik
http://www.uni-c.dk/It-og-laering/Informationssoegning/Boern-unge-og-webetik
http://lol.medieraadet.dk/Portal/Andk/Internet/Webetik.aspx
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Bilag 2 
 29. april 2014  
SKOLEBESTYRELSESVALG – SIDSTE NYT  
Kære forældre  
Vi har netop afsluttet skolebestyrelsens kombinerede års- og valgmøde. Vi var glade for at have et 
fremmøde på 20 særdeles engagerede forældre, der med stor interesse lyttede og spurgte ind til aftenens 
oplæg. Vores nuværende formand for skolebestyrelsen, Kim Christiansen bød velkommen og fremlagde 
bestyrelsens årsberetning og benyttede samtidig lejligheden til at skue tilbage på hele bestyrelsens 3- årige 
arbejdsperiode. Han fortalte om, hvilke opgaver der havde været vigtigst i forhold til at opbygge en helt ny 
skole for unge – og om hvor spændende en opgave det har været at deltage i bestyrelsesarbejdet. 
Efterfølgende var der engagerede oplæg af 2 af vore dygtige lærere, som fortalte om, hvilke muligheder de 
ser i forskellige aspekter af den folkeskolereform, der skal udrulles fra august. Anita Friese fortalte om, 
hvordan arbejder med læringsmål på en måde, der engagerer både elever og forældre med henblik på øget 
læring hos eleverne. Mette Larsen fortalte om, hvordan vi på skolen kontinuerligt arbejder på, at inkludere 
alle elever og deres mangfoldige forskelligheder – ved at give tilpas støtte og udfordringer til dem alle. Hun 
fortalte om forebyggende arbejde med at udvikle elevernes sociale kompetencer og skabe godt 
læringsmiljø i de enkelte klasser. Endelig gav 3 gode repræsentanter for skolens elevråd – Andrea fra 7.b 
Lærke fra 7.d og Rasmus fra 8. 8.e - en meget fin orientering om hovedpunkterne fra de drøftelser, der har 
været i alle 7. og 8.klasser om mulighederne i den nye reform. Væsentlige punkter i deres indlæg var ønsket 
om at komme mere ”ud af klassen” for at lære – både for bevægelsens og variationens skyld samt ikke 
mindst for at undervisningen skulle blive mere meningsfuld og effektfuld for eleverne. De havde et stort 
ønske om at få nye møbler til klasserne, flere lærere i timerne og mulighed for flere ture. Endelig var de 
inde på, at der burde gøres langt mere for at forhindre elever i at ryge i skoletiden, og at de kunne tænke 
sig nogle ændringer i måden vi tilrettelægger fællesspisningen på, så fællesrummene også kan anvendes til 
andre aktiviteter. De forskellige oplæg gav de fremmødte mange gode ideer til fremtidige arbejdsopgaver 
for den nye skolebestyrelse. Der viste sig heldigvis også en stor lyst til at stille op som kandidat til 
bestyrelsen, som skal virke i perioden fra 1. august 2014-juli 2016. Flg. forældre har nu meldt sig som 
kandidater:  
 Benedicte Aakirke, som p.t. har barn i  

 Christian Dyrhauge- Klargaard, som p.t. har barn i 6.kl. på Thurø Skole  

 Dorte Krammager, som p.t. har barn i 8.a  

 Jane Dyrhave, som p.t. har barn i 7.c, tidligere Tved Skole  

 Jørgen Byriel, som p.t. har barn i 6.kl. på Thurø Skole  
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 Lars Sørensen, som p.t. har barn i 6.kl. på Ørkildskolen  

 Niels Fisker Madsen, som p.t. har barn i 8.e  

 Ole Tougaard, som p.t. har barn i 6.kl. på Ørkildskolen  

 Søren Kvistgaard, som p.t. har barn i 6.kl. på Ørkildskolen  

 Tina Feldthusen, som p.t. har barn i 8.d  

 TulayKoyunchu, som p.t. har barn i 6.kl. på Tved Skole  
 
Det er stadig – og helt frem til den 14/5 kl. 12 at stille op som kandidat/suppleant til bestyrelsen, og vi kan 
kun opfordre til, at alle gør, hvad de kan, for at vi kan få endnu 2 eller flere navne på listen. På den måde 
kan vi sikre, at der hele perioden frem til 2016 altid kan være 7 forældrerepræsentanter, der kan deltage i 
bestyrelsesarbejdet.  
Umiddelbart efter fristens udløb indkaldes alle kandidater jf. reglerne til et møde den 15/5 kl. 17 i 
fællesrummet ved LOMA. På dette møde aftaler kandidaterne, om der skal være fredsvalg eller 
afstemningsvalg. Hvis kandidaterne på mødet bliver enige om, hvem der skal være de 7 faste medlemmer, 
og hvem der skal være suppleanter bliver der ikke afstemningsvalg men fredsvalg.  
Kontakt skolebestyrelsen eller undertegnede ved henvendelse til skolen, såfremt du er interesseret i at 
stille op som kandidat!  
Venlig hilsen Birgit Villebro skoleleder  
Nymarkskolen@svendborg.dk 


