
Skolebestyrelsesmøde   
Dagsorden tirsdag den 20/1 2015 kl. 17- 20 – i mødelokalet v. hovedindgangen på Marslevvej

  

Referent Bent Jørgensen 

Deltagere: Christian Dyrhauge- Klargaard, Jane Dyrhave, Lars Sørensen, Ole Tougaard, Søren Kvistgaard, Tina 
Feldthusen, Tülay Koyuncu, Rasmus(Formand for elevrådet), Jennifer(Næstformand i elevrådet), Sandie 10. 
E(elevrepræsentant 10. klassecenteret), Annelene Nietzer, Thomas Henriksen, Bent Jørgensen, Birgit Villebro 
 

Fraværende: Sandie, Thomas, Rasmus   Mødeleder: Ole 
 
 

1. Ændring af forretningsordenen vedr. 
godkendelse af referat   

Kl. 17.00 – 17.10 
Referatet udarbejdes og godkendes på mødet. 
 

2. Underskrive og godkende referat  Kl. 17.10 – 17.15 
Godkendt og underskrevet. 
 

3. Evaluering/elevplaner 
Orientering 

 
 
 

Kl. 17.15 – 17.45 

BV orienterede.  
Foreløbige principper, formuleret af en 
arbejdsgruppe, vedr. løbende evaluering blev 
rundsendt.  

De kan ses her:  
Principper vedr. løbende evaluering 

Udgangspunkt: 
For at understøtte elevernes bevidsthed om og 
arbejde med egen læringsproces og progression 
prioriterer vi den løbende evaluering højt.  

 Tydelige mål og kriterier danner 

udgangspunkt for den løbende evaluering af 

elevens faglige, personlige og sociale 

udvikling. 

 Den løbende evaluering integreres i 

lærerens daglige arbejde med års- og 

undervisningsplaner.  

 Evalueringen baserer sig på, at læreren 

systematisk opsamler kvantitative og 

kvalitative data f.eks. observationer, 

testresultater, produkter, samtaler 

 Elevplanen skal være et aktivt redskab i 

samarbejdet om læring mellem lærer, elev 

og forældre.  

 
 
Når principforslaget er endeligt formuleret af 
arbejdsgruppen, og lærerne er blevet hørt, 

bearbejdes forslaget i skolebestyrelsen.  
Derefter vedtages det i skolebestyrelsen. 
 
Disse principper vil så danne grundlag for 
udarbejdelse af nye retningslinjer. 

 
Skolebestyrelsens umiddelbare input: 

 Eleverne bør inddrages i formuleringen af 
målene 

 Evalueringen via trepartsamtalerne er 
meget vigtig. 

 Vigtigt at målene er simple og tydelige 
 

 Vigtigt med ”løbende opdateringer” af 
elevplanen 
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 I starten bør opdateringen ske to – tre 

gange om året. 
   

Nugældende principper for skole-
/hjemsamarbejdet, se skolens hjemmeside, er 
gældende for indeværende skoleår. 
 

4. Vejchikaner – 
MÅL: Orientering og drøftelse v/oplæg fra Lars 

Sørensen– se bilag 1 
 

Kl. 17.45 – 18.00 

Drøftet.  
Bestyrelsen foretager sig ikke yderligere på 
nuværende tidspunkt. 
 

5. Bestyrelsens første input vedr. budget 
Gennemgang af køreplan 
Bilag fra sidste bestyrelse + udpluk af referat 
Bilag 3 
 

Kl. 18.00 – 18.30 
Skolebestyrelsens prioritering: 

 Undervisningsmidler 
 Klasse-/elevmøbler 
 Projektorer i loftet i klasselokalerne 
 Fortsætte renovering af fællesrummene -  

som undervisningsforløb 
 

6. Kvalitetsrapport 
Målet med punktet er både orientering og 
drøftelse m.h.p. at bestyrelsen skal udforme 
udtalelse 
 

Kl. 18.30 – 19.00 

BV gennemgik den udsendte rapport. 
Skolebestyrelsens udtalelse: 
Vi tager kvalitetsrapporten til efterretning og 
resultatet anses generelt som tilfredsstillende. Vi 
tilslutter os skoleledelsens sammenfattede 
helhedsvurdering. 
 

7. Overgang 6. – 7. årgang - principper 
Vi skal drøfte, om der er behov for ændringer i 
skolens principper. Se bilag 2  
 

Kl. 19.00 – 19.30 
Punktet udskydes.  

8. Meddelelser/orientering Kl. 19.30 – 19.45 
 

 Formand  Fysiske rammer – opfølgning.  

Ole har haft kontakt til 
dagsordensudvalget for dialogmøderne. 
Punktet vil komme på et sådant møde. 

 
 

 Skoleledelse  10. kl./ 10. EUD 
Der er fra næste skoleår et tilbud ved 
navn EUD10 på 10. klassecenteret. Et 
tilbud til elever, der ikke har opnået 
karakteren 2 i dansk og matematik, der 

fremadrettet er en forudsætning for at 
komme på en erhvervsuddannelse. 
Eleverne skal være motiverede for en 
erhvervsuddannelse. 

 Årgangsfester 
Der holdes årgangsfester i de kommende 

uger. 

 Personale 
Vi har ansat to personer efter nytår. En 
barselsvikar på 8. årgang og en afløser 
for en langtidssygemeldt lærer. 

 Ansættelser – deltagelse i samtaler 
En af vores dygtige lærere har fået job 

på en naboskole som afdelingsleder. Vi 
skal have ansat en afløser. Der er 
samtaler på torsdag. 
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 Øvr. skolebestyrelse  Intet 

 Medarbejdere  Intet 

 Elever  Intet 

9. Lukket punkt Kl. 19.45 – 19.50 
- 

10. Aftale ordstyrer + eventuelle punkter til 
næste møde 

Kl. 19.50 – 20.00 
Ordstyrer næste to møder: Tulay   
Suppleant skal indkaldes i stedet for Ole til næste 

møde. 
 

11. Evt.  Godkendelse af referat fra forrige møde skal ske 
næste gang. 
 

 
  



Skolebestyrelsesmøde   
Dagsorden tirsdag den 20/1 2015 kl. 17- 20 – i mødelokalet v. hovedindgangen på Marslevvej

  

Referent Bent Jørgensen 

 

 

Bilag 1 
 
 
 
Vejchikaner er ikke noget nyt og det er forældrenes ansvar at lære deres børn at køre sikkert på vejene. 
 
Der bygges lige nu en række vejchikaner rundt omkring på Svendborgs villaveje, et resultat af en større pulje penge 
der er tilgået kommunen. De chikaner der her bygges er kendetegnet ved at cyklister ikke kan cykle bagom, men skal 
ud på vejbaner sammen med evt. en passerende bil. Hvor jeg troede byggeriet var gået i stå, kan jeg nu se at det er 
opstartet igen, omend tempoet er lavt. Det er mit indtryk at der fortsættes med byggeriet.  
Bekymringen går på, at den hektiske morgentrafik nu har fået risikomoment mere. 
Til bestyrelsens overvejelse: Giver byggeriet på de veje børnene kommer cyklende af årsag til, at bestyrelsen skal: 1) 
have en fælles holdning mod disse chikaner og forsøge at gøre den gældende, 2) informere elever og forældre om øget 
opmærksomhed og måske ridse færdselsregler op? 
 
MVH 
 
Lars 
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Bilag 2 

PRINCIPPER VEDR. overgang fra 6. – 7. klasse. 

For at skabe den bedst mulige overgang fra 6. klasse på hhv. Tved, Thurø og Ørkild Skoler til 7. klasse på Nymarkskolen afvikles årligt nedenstående 

aktiviteter: 

Mulighed for deltagelse i forældremøder ved starten af 6. årg. 

Såfremt der er ønske herom fra fødeskolerne, deltager repræsentanter for forældrekredsen/skoleledelsen gerne i forældremøder på fødeskolerne ved skoleårets 

start. (På initiativ af fødeskolerne laves konkret aftale) 

Introbesøg (ultimo februar) 

Hver klasse på fødeskolerne får besøg af en klasse fra Nymarkskolen samt en lærer og en leder. Formålet med besøget er at give eleverne den første 
information om 7.klasse og overgangen hertil 

Informationsmøde for elever og forældre 

Der afholdes før-forældremøde i april/maj med klasselærere, ledelse, nogle nuværende 7. klassesforældre samt elev(råds)repræsentanter 

Introdag 

Eleverne fra Nymarkskolens fødeskolers 6. klasser kommer på besøg til en introdag i slutningen af skoleåret, før de skal starte i 7. klasse. 

Opdeling i storgrupper 

Ledelsen på Nymarkskolen deler på baggrund af oplysninger fra afgivende skole eleverne i storgrupper, disse storgrupper meddeles elever og forældre gennem 

de afgivende skoler inden sommerferien. Delingen foretages alene ud fra flg. kriterier: en ligelig fordeling af elever i forhold til køn, etnicitet, faglige og sociale 

kompetencer samt hidtidigt skoledistrikt 

Introforløb 

Der arrangeres et introforløb, således at lærerne og eleverne får et udbygget og veldokumenteret grundlag for en yderligere opdeling i klasser. Heri indgår bl.a. 

en lejrskole med 2 overnatninger. 

Udmelding af endelig klassedeling 

Denne opdeling meddeles elever og forældre ved mail, inden den udmøntes i praksis. 

Vedtaget i skolebestyrelsen 

14. januar 2013 

Kim Christiansen Birgit Villebro 

Formand Skoleleder 
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Bilag 3 
 
Den forrige bestyrelse ønskede følgende prioriteret:  

Lærerarbejdspladser  
Undervisningsmidler  
Udearealer, budgettet er overgået til ejendomscenteret.  
Elevmøbler  
Lejrskole  

 
Fra sidste referat 
 

Skolebestyrelsen: 
Input v. brainstorm:  

 Gerne lytte til den gamle bestyrelses input.  
 Sanitære forhold 
 Computerskabe – enkeltskabe til hver elev. 
 Optimere projektorer/It-forhold 
 Idrætsforhold 

 Fællesarealerne i blokkene. 
 Opgradering musiklokalet 

 
 


