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          Dagsorden 
 

         Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen 
 

Mødedato og tid 29. marts 2017 kl. 19.00 

Møde nr. Møde nr. 7 

Mødelokale 82 

Åbne sager  

Lukkede sager  

Forplejning Kaffe/te kage 

  Bestyrelsen 

 

Mødt Afbud      Udeblevet Underskrift 

Per Skelvig X    

Dorrit Molin Mune  X    

Kasper Wittendorff   x   

Siri Maratse  X    

Henrik Larsen X    

Ilyas Acili (Mødeleder) X    

Henrik Petersen  X    

Søren Fribo Olsen (1.sub) X    

     

Mathilda 7B X    

Ema 8A X    

     

Lene Trebin X    

Lisbeth Vangkilde X    

Gitte Kjærsgaard  x   

René Nielsen X    
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1. Godkendelse af dagsorden 

Velkommen til Ema og Matilda  

sagens kerne 

 

Beslutning 

 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 

 

Sagens kerne 

 

Beslutning 

 

3. Kontaktforældremøde. 

Fordeling af opgaver. Er der behov for at sende en opdatering til forældrene? 

 

Beslutning: 

Mødet aflyses, hvis der ikke er tilmeldinger nok. Brev til forældrene torsdag d. 30/4-17. 

På forældremøderne skal medarbejderne  facilere arbejdet med fællesskabet og den sociale trivsel omkring 

klassen. 

Bestyrelsens repræsentanter sikre dialog og debat om klasseråd, social trivsel og idekataloget. 

Der arrangeres en bestyrelsescafe til ”Open Air”, hvor målet er at få forældrene i tale. Elevrådet deltager 

med gode historier, der understøtter fællesskabet omkring skolen. 

Der udarbejdes et inspiration katalog til klasserådene (gerne med udgangspunkt i materialet fra ”Forældre 

og samfund”). Gerne til uddeling på openAir. 

 

Bilag: Ingen  

 

4. Trivselsmåling og undervisningseffekt 

Årets trivselsmåling er gennemført. Vores deltagelse ligger på over 90%. 

Den vise både fremgang og tilbagegang i forhold til sidste år. Dog er tendensen at eleverne oplever trivslen 

blevet bedre. 

Enkelte overskrifter: 

Eleverne oplever mindre drilleri, er mere glade for deres klasse, oplever lærerne er bedre til at hjælpe, 

toiletterne mere rene, faglige trivsel er øget. 

 

Eleverne har mere ondt i hovedet, mindre hjælp fra andre elever, enkelte klasser har tilbagegang, tror 

mindre på sig selv. 

 

Undervisningseffekten viser at vi har en positiv effekt på +0,2 og der dermed Slagelse næstbedste 

folkeskole til at give eleverne læring. 

 

Proces på skolen. Alle klasser laver en handleplan for klassens resultater. Den behandles i elevrådet, MED 

og bestyrelsen. Handleplanen giver anledning til skolens handleplaner. 

 

Beslutning 

René orienterede fra undersøgelsens resultater og skolens handlinger. 

 

Bilag 

4 rapporter om den nationale trivselsmåling (undlad at udskrive, uddeles på mødet) 

Oversigt national trivselsmåling. 
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5. Ansøgning konvertering af tid til to-lærertimer. 

Resultatet af vores arbejde med læringssamtaler i dette skoleår er rigtigt gode.  Derfor vil vi ansøge om at 

fortsætte dette næste skoleår.  

 

Bilag  

Ansøgning Læringssamtaler dispensation. 

Beslutning: 

Bestyrelsen bakker op om at konvertere en fagligfordybelses lektion til to-lærertime. På 7 årgang skal der 

konverteres to lektioner. 

 

6. Kompetence udvikling 

Alle skoler skal arbejde med en digital læringsplatform. Slagelse kommune har valgt Meebook som 

platform. Medarbejderne har oplevet det er svært at arbejde i Meebook og benytte læringsplatformen 

didaktisk. 

Det er vigtigt at arbejde med elevernes sociale kompetencer. Derfor vil vi sætte fokus på dette på 

klassetrinnene 0.-4. årgang. 

Orientering 

Beslutning. 

 

Bilag 

Kompetenceudviklingsplan 

Løkkefonden. 

 

Beslutning:  

 

7.  Forskellig opfølgningspunkter. Afholdelse af forældremøder. Uddannelsesparat, telefoner 

SFO 

RN vil indskærper overfor alle klassetrin at der skal være plads til bestyrelsen og klasserådet på 

forældremøderne. Det anbefales at disse punkter rykkes op først på dagsordenen. 

Bestyrelsen/klasserådet skal forud for mødet aftale rammen med klasselæreren. 

 

Beslutning. 

Opfølgning på at mobiltelefoner ikke skal bruges i timerne, men mindre at læreren vurderer at telefonen 

skal benyttes i timerne. 

SFO telefon – bestyrelsen understøtter SFOs plan og der arbejdes på at eleverne ikke sendes på baggrund 

af et mobilopkald 

 

Bestyrelsen ønsker der laves en skabelon for hvordan ”det gode forældremøde” afholdes. 

 

Delen af punktet ”uddannelsesparat” udgår 

 

Bilag:  

 

Punkt 8-10 udgår. 

8. Meddelelser.  

 

Sagens kerne 

Meddelelser ved: 

 

a) Formanden 

b) Skoleledelsen  

c) Medarbejderrepræsentanter 
d) Elevrepræsentanter 
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e) Øvrige bestyrelsesmedlemmer og tilforordnede 

 

9. Dagsordenpunkter til næste møde 

 Forældrehenvendelser (hvordan sikre vi at alle ser og får beskeder). 

 Uddannelsesparathed (klargøring til tilbagemelding til Børne og unge udvalget) 

10. Evt. 

 

Mødet slut kl. 21:45 

 


