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         Dagsorden 
 

         Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen 
 

Mødedato og tid 04. April 2018 kl. 19.00  

Møde nr. Møde nr. 15 

Mødelokale 82 

Åbne sager  

Lukkede sager  

Forplejning Kage og kaffe 

  Bestyrelsen 

 

Mødt Afbud      Udeblevet Underskrift 

Per Skelvig   X   

Dorrit Molin Mune (Mødeleder) X    

Kasper Wittendorff  X    

Siri Maratse   X   

Henrik Larsen X    

Ilyas Acili  X    

Henrik Petersen   X   

Søren Fribo Olsen (1.sub) X    

     

Mathilda 7B  X   

Kajan 8A X    

     

Lene Trebin X    

Lisbeth Vangkilde X    

Susanne Meyerhoff  x   

René Nielsen X    
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1. Godkendelse af dagsorden 
 

Beslutning: 
Godkendt  
 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 
Godkendelse a referat fra temamødet i januar. Februar mødet aflyst pga sygdom 

Beslutning. 
Godkendt – underskrift på næste møde. 

 

3. Skole hjem samarbejde. 

På baggrund af temamødet i januar blev der sat en proces i værk. Aflysningen af sidste møde har ikke haft 
indflydelse på processen. Dog kan bestyrelsen opleve, at rammen fra temamødet ikke var helt fast. 
Opsamlingen fra René, som var rundsendt i forbindelse med aflysningen af sidste møde har dog ikke givet 

kommentarer. 
På baggrund af behandling i medarbejdergruppen har René sammenskrevet et oplæg til beskrivelse og 

rammer for forældresamarbejdet. 
 

Målet med dette punkt er at bestyrelsen vedtager en ny ramme for forældresamarbejdet, der gælder fra 
skoleår 2018/19, heri er det vigtigt at bestyrelsen kan se trådene fra temamødet og debatterne fra de 
seneste møder er indeholdt. 

 
Beslutning: 

Bestyrelsen giver udtryk for det er et godt oplæg. 
Følgende skal justeres: 

 9. årgang justeres til to forældremøder. 
 Inden første forældremøde kontakter klasselæreren forældrerådet for ideer til dagsorden. 
 Opfølgningsmøde mellem klasselærer og forældreråd ca 2 uger efter forældremødet.  

 Beskrivelsen skal være tilgængelig på diverse platforme. 
 Der skal udarbejdes en skabelon, som benyttes til indkaldelse til alle forældremøder. Gerne en 

formel indkaldelse. René udarbejder et opæg til næste bestyrelsesmøde. 
 

 Vigtigt at alle kender deres ramme for mødet og disponeringen af mødet er lærernes ansvar. 
 

Bilag: ”Udkast til forældresamarbejde ver 23032018”  

 

4. Valg skolebestyrelsen 

Det er tid på valg til skolebestyrelsen. Der er fem medlemmer på valg. 
 

Der skal aftale en plan, fastsætte dato for valgmøde, nedsættes en valgbestyrelse, hvervning af nye 
medlemmer, herunder også fra I-klasserne. 

Valget skal finde sted i perioden 14 marts – 27. juni 2018 
 

Beslutning:  
Hvordan for vi i-klasserne repræsenteret – dialog fortsætter på næste møde.  
Opstillingsmøde 30. maj kl. 17:00 – efter Open Apr 

 
Bilag: Vejledning angående skolebestyrelsesvalg. 

 

5. Medarbejder nyt 

Ansættelsesudvalget har fundet den nye viceskoleleder. Det er Susanne Meyerhof. Hun starter 15/4-
18. Det giver omorganiseringer i ledelsen, som allerede er startet. 
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Ansættelses stop giver mange vikarer. 
Nyt fra SFO 

 
Beslutning:  
René orienterede 
 

Bilag  
Ingen 

 

6. Opfølgning fra sidste møder. 

Elev ønsker er viderebragt til kommunale ejendomme. Der kikke på cykelstativer renovering af 
sportspladsen, legeområderne ved nordfløjen, vandpost og løst underlag på mulitbanen. 
 

Beslutning: 
Orientering taget til efterretning. 

 
Bilag 

Ingen. 
 

7. Næste skoleår. 

Kommunale forandringer er i gang. Slagelse kommune ændre i tildelingen til inklusionsbørn. Skolen får en 
ramme i stedet for ressourcen gives til enkelte børn. Satellitklassen fortsætter i et samarbejde med 

Marievangsskolen, Stillinge Skole og Søndermarkskolen. En løsning ledelsen ser giver gode muligheder for 
at skabe fællesskaber omkring inklusionsbørnenes læring og trivsel. Ligesom det giver øget fleksibilitet. 

Men det giver også et pres, da der kommer elever tilbage fra specialtilbud. 
Der skal kommunalt spares på 25-30 mio på området. Vi kender ikke tallene for Nymarkskolen. Men de 

foreløbige tal viser at vi er tæt på balance i forhold til indeværende skoleår. De endelige tal forventes 10. 
april. 
 

Vi går i gang med at planlægge næste skoleår. Præsentation af proces og bestyrelsens opgaver. 
 

Beslutning:  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
Bilag:  
Ingen. 

 

8. Meddelelser.  

 
Meddelelser ved: 

 
Formanden Intet 

Skoleledelse Intet 
Medarbejder Orientering om forfatterbesøg 
Elevrepræsentanter: Orientering om passene bruges, cykler piftes, glade for vandpost. 

     
Øvrige bestyrelsesmedlemmer og tilforordnede  

    

9. Dagsordenpunkter til næste møde onsdag d. 2. maj kl. 19.00  

Skolebestyrelsen vises rund på skolen 
Forældresamarbejde 
Skolebestyrelsesvalg 

Næste skoleår 
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10. Evt. 
Evaluering af I-klasserne tilknytning og effekt på skolen. 

T-shirt til alle elever – er det en mulighed? 
  
Løkkefonden hvordan har arbejdet været organiseret og hvad er udbyttet. 

 

Mødet slut kl. 21.35. 

 


