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          Dagsorden 
 

         Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen 
 

Mødedato og tid 4. maj 2017 kl. 19.00 

Møde nr. Møde nr. 8 

Mødelokale 82 

Åbne sager  

Lukkede sager  

Forplejning Kaffe/te kage 

  Bestyrelsen 

 

Mødt Afbud      Udeblevet Underskrift 

Per Skelvig(Mødeleder)     

Dorrit Molin Mune      

Kasper Wittendorff      

Siri Maratse   X   

Henrik Larsen  X   

Ilyas Acili      

Henrik Petersen   X   

Søren Fribo Olsen (1.sub)  X   

     

Mathilda 7B  X   

Ema 8A  X   

     

Lene Trebin     

Lisbeth Vangkilde     

Gitte Kjærsgaard  X   

René Nielsen x    
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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning 

Der var fremmødt tre forældre, hvorfor mødet ikke er beslutningsdygtig. 

De fremmødte valget at snakke om punkterne og give anbefaling til punkterne. 

På næste møde vil der være et punkt der skal godkende anbefalingerne fra dette møde  

 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 

 

Beslutning 

Udsat 

 

3. Kontaktforældremøde opfølgning. 

Et rigtigt godt møde med god dialog og ideer. 

Det er nu op til bestyrelsen at samle op og finde de næste skridt. 

Skole-hjem samarbejde er på som selvstændigt punkt senere. 

 

En tydelig konklusion er at vi skal genindføre skolefesten. 

 

Beslutning: 

Anbefaling: De arbejdes videre med at indføre skolefesten fra næste skoleår. 

 

Bilag: Notat af møde med klasserådsforældrene. 

 

4. Næste skoleår 

Grundlaget for næste skoleårs planlægning.  

Dialog og godkendelse af grundlaget for skoleårets planlægning. Der er meget få ændringer i forhold til 

dette skoleår.  

Fokus er at vi i 10 lektioner danner eet hold på 3. årgang, hvor der er 31 elever.  

 

Beslutning 

René orienterede fra undersøgelsens resultater og skolens handlinger. 

 

Bilag: Orientering næste skoleår. 

 

 

5. Idrætsskole og karakterer under 4. 

Folketingets uddannelsesudvalg har lagt mærke til Nymarkskolens arbejde med idræt. René er inviteret til 

høring torsdag d. 11. maj. 

Ligeledes er vi blandt de 121 skoler med flest elever med en karakter under 4 i dansk eller matematik. 

I dag kom vi så med på listen over elever med karakteren under 4. Det er en overraskelse. Vi kan se, at 

vores karaktergennemsnit er steget og vi giver færre karakterer under 4.  

 

Når jeg kikker på tallene er der ganske rigtigt færre karakterer under 4, men de er stadig spredt over 

mange elever. Eller sagt med andre ord, der er stadig mange af vores elever der får karakter under 4 

indenfor de forskellige områder i dansk og matematik. 

Fantastisk at karakterer kan give så forskellige tolkninger. Dejligt at vi har så meget fokus på evidens, så vi 

kan blive klogere på vores udfordringer og muligheder. 

Det skal vi gøre bedre og det kan vi gøre bedre. 

 

Jeg tænker, at vi skal deltage. 
 

Beslutning: 
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Anbefaling at Nymarkskolen tilmeldes og deltager i programmet. Dog skal der være en afklaring af de 

økonomiske vilkår. 

 

Bilag  

Link til høring: Høring bevægelse i skolen   

4 bilag om fokus på skoler med mange elever …. 

 

 

6. Skole-hjem samarbejde 

Vi har snakket skole-hjem samarbejde flere gange i dette skoleår. Senest på kontaktforældremødet. Da det 

er en del af indsatsen fra ministeriets program er emnet på som et selvstændigt punkt. 

 

Debat og aftaler for næste skridt. 

 

Beslutning: 

Anbefaling: Bestyrelsen arbejder med de overordnede principper. Bestyrelsen opgave er at sætte de 

overordnede rammer og værdier, ikke at sætte detaljerne. 

Kæd det sammen med det forventede materiale som vil komme fra ministeriet i forbindelse med indsatsen 

for elever med karaktere under 4. 

 

Bilag 

Ingen 

 

Beslutning:  

 

7. Høringssvar arbejde med uddannelsesparathed. 

Punktet er sat på dagsordenen ved mødets start. 

Som opfølgning på processen ”gør en god skole bedre” ønsker Center for skole et kort  høringssvar på 

hvordan vi har arbejdet med uddannelsesparathed. 

På mødet blev forslag til høringssvar uddelt. 

 

Bilag:  

 

Anbefaling: 

Uddelte svar fremsendes. 

 

8. Meddelelser.  

 

Sagens kerne 

Meddelelser ved: 

 

a) Formanden 

b) Skoleledelsen  

c) Medarbejderrepræsentanter 

d) Elevrepræsentanter 

e) Øvrige bestyrelsesmedlemmer og tilforordnede 

 

9. Dagsordenpunkter til næste møde 

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

 

10. Evt. 

 

Mødet slut kl. 20:35 

 

http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Uddannelsesudvalget/Nyheder/2017/04/UNU_hoering_bevaegelse_i_skolen.aspx

