
Skolebestyrelsesmøde   
Referat torsdag den 29/10 2015 kl. 17- 19.30 – Mødelokalet v. hovedindg. Marslevvej 
 
 
Deltagere: Christian Dyrhauge- Klargaard, Jane Dyrhave, Lars Sørensen, Ole Tougaard, Søren Kvistgaard, Dorthe 
Krammager, Tülay Koyuncu, Annelene Nietzer, Thomas Lejre, Bent Jørgensen, Birgit Villebro, Christina Olsen 7.c og 
Maria Hilsberg 7.d 
 
Fraværende: Jane, Lars, Søren, Annelene kom kl. 18.30,   Mødeleder: Christian/Ole 
 
 
 

1. 17.00 
Brev til børne-
/ungeudvalg/undervisningsminister 
Se det rundsendte udkast fra Søren 
Drøftelse/beslutning 
 

Sørens oplæg blev drøftet. Det blev besluttet ikke 

at sende brevet i nuværende form. 

Skolebestyrelsen fastholder vigtigheden af at sende 
et signal til politikerne omkring misforholdet mellem 

krav og ressourcer. 
 

Punktet tages desuden op i forbindelse med 
drøftelse af skolens/kommunens kvalitetsrapport på 

næste møde.  

 
2. 17.30 

Drøftelse af Dialogmødet den 19/11 
Bilag udsendes senere. 
 

Vigtigt at huske dannelse, livsduelighed m.m. for 

eleverne. Vi skal IKKE kun se på det faglige. 
 

Fra Nymarkskolens bestyrelse deltager to personer 

– deltagerne bestemmes senere. 
 

3. 17.50 
Spisning 

 

4. 18.00 
Bevægelse i skolen 
Oplæg v. TL 
 

TL: 

 Der skal være 45 minutters bevægelse hver 

dag. 
 Ca. 10 lærere har været på kursus i 

bevægelse. Disse lærere har så været 
inspiration for øvrige lærere. 

 Bevægelse har en betydning for hjernens 

udvikling 
 Øvelserne kan inddrage fagene 

 Øvelserne kan være uafhængige af fagene 
 Bevægelse i undervisningen gribes an på 

forskellig måde i teamene. 
 Bevægelse i undervisningen kan både være 

”pulsen op” eller ”pulsen ned” – afhængigt 

af øvrigt indhold i undervisningen 
 Det ville være godt, ifølge TL, at endnu flere 

lærere kunne komme på kursus i 
bevægelse. 

 De lærere, der deltog i kurset, var meget 

begejstrede for dette. 
 …….. 

 
5. 18.30 

Åben skole/partnerskaber 
Orientering/principper 
 

Oversigt over åben skole partnere blev udleveret. Vi 

har på nuværende tidspunkt bedst erfaring med 
LOMA-leverandørerne. 

Der er siden skolens åbning og igen i forbindelse 

med indførelsen af reformen lagt en del kræfter i at 
etablere faste samarbejder med eksterne parter.  

Det er lykkedes bedst med LOMA-leverandører og 
ungdomsuddannelser samt 2 lokale pengeinstitutter 

Åben skole er også samarbejde med 

kulturinstitutioner – her er p.t. spændende 
historieprojekt med ”Fattiggården”.  

Den største udfordring er at etablere samarbejde 
om Åben skole i forhold til lokale virksomheder, og 
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det er et stort ønske fra skolens side at udbygge 
dette – meget gerne via ildsjæle i skolens store 

forældrekreds. 
 

Beslutning: 

Der skal udarbejdes principper på området. BV 
laver oplæg til næste gang. 

 
 

6. 19.15 
Meddelelser/orientering 

 

 Formand  Intet 

 Skoleledelse  Brev vedr. nedsættelse af 

undervisningstimetal v.h.a. 
tolærerordning. 

 Forslag om at nedsætte 
undervisningstimetallet for klasserne kan 

ikke anvendes generelt – kun i særlige 
tilfælde. 

 Vedr. lærernes trivsel er der 

bortprioriteret nogle fælles opgaver. 
Endvidere drøfter vi p.t. tilretning af 

opgaver/arbejdstid med alle ved 
samtaler med hver enkelt lærer. 

 Elevplaner udarbejdes i denne periode. 

 Fritidsjobambassadørstilling oprettet i 
samarbejde med Boligsocialt Projekt og 

Ungdommens Uddannelsesvejledning 
 Spørgeskemaundersøgelsen vedr. 

Program for læringsledelse er afsluttet. 
56% af forældrene har svaret  

 Kvalitetsrapport er under udarbejdelse 

og skal drøftes på næste 
bestyrelsesmøde 

 Øvr. Forældrerep.  

 Medarbejdere  På sidste medudvalgsmøde blev det 

besluttet at anvende ressourcer på 
lempelse af lærernes arbejdsbyrde. 

 
 Elever Fra elevrådet: 

 Der er problemer med, at nogle elever 

ændrer koderne på låsene.  
 Tyveri på skolen er et problem.  

 Toiletterne i blok 1 er ikke rene. Der er flere 
gange smidt Loma-mad. 

 Toiletdørene kan ikke lukkes helt.  

 Elevrådet vil næste gang invitere 
køkkenlederen fra LOMA for at drøfte 

reglerne på området. 
  

 
7. Aftale ordstyrer + eventuelle punkter til 

næste møde 
 Lærernes trivsel (forslag fra Søren) 

 Fonde (forslag fra Lars) 

Christian gør mødelederjobbet færdigt næste gang 

8. Evt.  Intet 

 


