
Skolebestyrelsesmøde   
Referat tirsdag den 19/8 2014 kl. 17- 20  

Referent Bent Jørgensen 

 

Deltagere: Christian Dyrhauge- Klargaard, Jane Dyrhave, Lars Sørensen, Ole Tougaard, Søren Kvistgaard, Tina 
Feldthusen, Tülay Koyuncu, Rasmus(elevrepræcentant), Annelene Nietzer, Thomas Lejre, Bent Jørgensen, Birgit Villebro 
 
Fraværende: Thomas Lejre, Tülay Koyuncu, Annelene Nietzer, + én elevrepræsentant.  
  
Mødeleder: Ole Tougaard 
 
 
 

1. Konstituering 
Skolebestyrelsen skal jf. styrelsesvedtægten 
vælge formand og næstformand blandt de 
forældrevalgte. 
 

Formand: Ole Tougaard 
Næstformand: Søren Kvistgaard 

2. Skolebestyrelsesarbejdet i praksis  
a) Fastsættelse af forretningsorden og 
samarbejdsform. Drøftelsen tager udgangspunkt i 
den hidtil gældende forretningsorden – se her: 
http://nymarkskolen-
svendborg.skoleporten.dk/sp/43097/file/Inpage/
b65a7520-700d-46d6-a705-72c11f15f947  
b) Fastsættelse af mødeplan for skoleåret 2014-
15. BV foreslår møderne afholdt på rullende dage 
i tidsrummet 16.30-19 om muligt. 
 

Forretningsordenen gennemgået og tilrettet. Se 
under referatet. Lægges på skolens hjemmeside 
når referatet er godkendt. 

 
Mødeplanen gennemgået og godkendt. Se bilag 2 
under dette referat. Møderne afholdes, som det kan 

ses i mødeplan, på rullende dage i tidsrummet 
17.00 – 20.00. 

3. Gensidig præsentation samt 
forventningsafstemning vedr 
bestyrelsesarbejdet. 

Alle bedes forberede sig på kort at fortælle om 
sig selv i forhold til disse punkter: 
- hvem er jeg ?– kompetencer og interesser i 
forhold til at deltage i skolebestyrelsesarbejdet 
- hvad brænder jeg for at arbejde med i 
skolebestyrelsen de næste 2 år? 
 

Alle præsenterede sig.  

 
Udtalelser om ”Hvad brænder jeg for?”: 

 Høj faglighed 
 Trivsel blandt både personale og elever 
 Dannelse i al almindelighed 
 Forberede elever til livet 
 Gode rammer – både socialt og fysisk 

 Skole-/hjemsamarbejde 
 Følge implementeringen af reformen tæt 

 
 

4. Skolebestyrelsesarbejdet – indhold og 
regler.  
Orientering v/BV ud fra medsendte bilag. 
(Især § 44 i folkeskoleloven) 

 

Birgit Villebro gennemgik de udsendte bilag m.m. – 

derudover kan der læses mere om 

skolebestyrelsens arbejde på skolens hjemmeside. 
Her er et direkte link til uvm´s publikationer 
http://pub.uvm.dk/1998/sbesth1/index.html  
 
 

5. Forslag til punkter til kommende møder 
Drøftelse 

Opfølgning på folkeskolereformen herunder bl.a. 
understøttende undervisning, forældreansvar,  

Samværsregler herunder rygning på skolen 
Skole-/hjemsamarbejde 
Gennemgå og muligvis revidere alle nugældende 
principper 
Orientering om skolens rammer for lærernes 
udførelse af arbejdet efter den ændrede lovgivning. 
Se også i skemaet ”Mødeplan” under temaer. 

Møderne må meget gerne være temaorienterede 
6. Meddelelser/orientering  

 Skoleledelse  Skolestart med 719 elever på de to 
matrikler 

 Ansættelser – vi har før ferien ansat en del 
lærere grundet skolereformen – derudover 

er vi netop nu ved at ansætte en mere. Ole 
deltager i ansættelsessamtalerne vedr. 
lærerstillingen på torsdag kl. 16.00 
Derudover skal der ansættes en 
afdelingsleder. Der er samtaler mandag den 

http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/43097/file/Inpage/b65a7520-700d-46d6-a705-72c11f15f947
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/43097/file/Inpage/b65a7520-700d-46d6-a705-72c11f15f947
http://nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk/sp/43097/file/Inpage/b65a7520-700d-46d6-a705-72c11f15f947
http://pub.uvm.dk/1998/sbesth1/index.html
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25. aug. kl. 15.00 
 Ministerbesøg(Antorini) den 28. aug. kl. 

9.00 – 10.30 vedr. vores arbejde med 
inklusion. 

 Lærerarbejdspladser er næsten på plads. Vi 
har planlagt med personlige arbejdspladser 

og prioriteret at samle disse, så alle team 
har deres eget fælles arbejdsrum. 

 Nye rammer for lærernes arbejde. Der er 
større fokus på tidsstyring end hidtil. 

  
 Medarbejdere Intet 

 Elever Intet 

7. Evt.  Intet 
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Bilag 1 

 

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Nymarkskolen Svendborg 
 
 
Udover ”Styrelsesvedtægten for Svendborg kommune” gælder følgende: 

 
 Dagsordenen udfærdiges af formand, næstformand, skoleleder og viceskoleleder. 

 
 Dagsordenen (inkl. Bilag) udsendes senest 4 dage før et møde. 

 
 Møderne skal afholdes på begge matrikler i løbet af et år. 

 
 Mødeledelse: Dirigentrollen går på skift. Dirigenten er udpeget i dagsordenen. 

 
 Anfør målet med de enkelte punkter – orientering, drøftelse, beslutning. 

 
 Meddelelser placeres sidst på mødet. Punkter til meddelelser sendes så vidt muligt til 

bent.jorgensen@svendborg.dk i god tid inden mødet. 
 

 Punkter til kommende møder er et fast punkt. 
 

 Der skal sættes tider på hvert punkt – disse kan selvfølgelig undtagelsesvis tilsidesættes. Styres af dirigenten. 

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 19. august 2014 
 

  

mailto:bent.jorgensen@svendborg.dk
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Bilag 2 
 

SKOLEBESTYRELSE 17-19.30 

Ti 19/8 Skolebestyrelsesmøde 

Regler, opgaver, forretningsorden 

Gennemgang af revideret styrelsesvedtægt. 

Eksterne medlemmer af bestyrelsen? 

gensidig præsentation, konstituering, forretningsorden, mødeplan, orientering om skolen, orientering om 

bestyrelsens opgaver 

9/9 

18.30-21 
Kursus for bestyrelses-medlemmer 

17/9 

18.30-21 
Kursus for bestyrelses-medlemmer 

To 25/9 Skolebestyrelsesmøde 

 

23/9 

17-20 
Dialogmøde med B&U (formentlig SKL+ 2 forældrevalgte rep.) 

 

Ons 22/10 

18.30-21 
Åbent møde 

om deltagelses-muligheder i fællesskaber (borgermøde med B&U) 

Ti. 28/10 Skolebestyrelsesmøde 

 

12/11 

17-19 
Dialogmøde om Målstyret skoleudvikling,  kvalitetsrapporten og Deltagelsesmulig-heder i fællesskaber  

Ma 1/12 Skolebestyrelsesmøde 

 

15/12 

17-19 
Dialogmøde om deltagelsesmulighed i fællesskabet   

Ti 20/1 Skolebestyrelsesmøde 

 

To 26/2 Skolebestyrelsesmøde 

 

20. marts kl. 17.00 

– 19.00 

og 21. marts 

kl. 8.30 – 12.00 

Lokale rigsdage 

Ma 30/3 Skolebestyrelsesmøde 

 

23/4 

18.30-21 
Udviklingskonference om Den sammenhængende Børne- ogUngepolitik 

Udvalget, bestyrelser i skole og dagtilbud, medarbejdere i Børn og Unge området 

Ti 5/5 Skolebestyrelsesmøde 

 

Ons 10/6 Skolebestyrelsesmøde 

 

Temaer (obl.)Principper for forældreansvar i skole-hjemsamarbejdet 

(obl)Principper for understøttende undervisning 

(obl)Principper for holddannelse 

(Orientering om) Delegering af kompetence til godkendelse af valgfag= skoleafd. Efter SKb-anbefaling 

Årsmøde og beretning  

Forslag til fremtidige opgaver: fortsat udvikling af LOMA, tradition for forældrearrangement i fb. Sidste 

skoledag m.m. , åben skole, skole-hjemsamarbejde, samværsregler,  

Årsmøde og beretning jf. §44 stk. 12 og 13 

 


