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         Dagsorden 
 

         Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen 
 

Mødedato og tid 20. juni 2018 kl. 18.00  

Møde nr. Møde nr. 17 

Mødelokale 82 – hoveddøren ved trappen er åben 17:45-18:15 

Mødelokalet er ved kontoret 

Åbne sager  

Lukkede sager  

Forplejning Smørrebrød og drikke ca 19;45 

  Bestyrelsen 

 

Mødt Afbud      Udeblevet Underskrift 

Per Skelvig  X    

Dorrit Molin Mune  X    

Kasper Wittendorff (Mødeleder) X    

Siri Maratse  X    

Henrik Larsen X    

Ilyas Acili  X    

Henrik Petersen   X   

Søren Fribo Olsen (1.sub) X    

Lonni Nobel (Nyt medlem 1/8-18) X    

Michael Korsgaard (Nyt medlem 1/8-18) X    

Kajan 8A X    

Mathilda 7B     

Lene Trebin X    

Lisbeth Vangkilde X    

Susanne Meyerhoff X    

René Nielsen X    
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1. Godkendelse af dagsorden og velkommen til Lonni og Michael (præsentation) 

Godkendt, men med opmærksom på at punkter fra de sidste møder huskes i kommende dagsordener. 

 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møder. 

Godkendt. 

 

3. Forældresamarbejde. 

Efter sidste møde er materialet forsimplet og skrevet i kortere og vedkommende udsagn. Der er sorteret og 

tillagt bilag. 

Materialet er behandlet på MED-møde d. 13/6-18. 

 

Mål: med punktet er en vedtagelse af rammerne for forældresamarbejde, så det kan gælde fra næste 

skoleår. 

 

Beslutning: 

Ændringer: Forældrene indskrives i skoleledelsen forventer …. 

Rammer for forældre samarbejde vedtaget. 

 

Bilag: Mulighed for at forældrene kan ønske at sidde i enelokale til enkelte af læringssamtalerne. 

Tidligere udmelding af datoer til forældremøder. 

 

Bilag: Udkast forældresamarbejde ver 16062018 

 

4. National trivselsmåling 

Årets trivselsundersøgelse er gennemført – hvad siget undersøgelse om trivslen på Nymarkskolen. René 

har klippet nogle af resultaterne fra undersøgelsen. 

Der er få ændringer i elevernes trivsel – tendensen er at eleverne trives bedre. 

 

Mål: Dialog om resultaterne og udviklingen 

 

Beslutning:  

Orientering taget til efterretning. 

 

Bilag: National trivselsmåling sammenligning 2017 2018 

 

5. Næste skoleår 

Skemaet for næste skoleår præsenteres. Hvor er vi i planlægningen? – er der nogle udfordringer vi 

skal være opmærksomme på? 

Status på projekt fagligt løft og indsatser næste skoleår. 

 

Beslutning:  
Susanne orienterede om skemaet. 

René orienterede om ny sekretær, fagligt løft udløser formentlig 1.4 mio. 

 

Bilag  

Uddeles på mødet 

 

6. Almenskole contra eliteidrætsskole. 

Vi har undersøgt forskelle og hvad eleverne mener om hinanden. Susanne præsenterer materialet. 

 

Mål: Dialog om forskellene og forslag til handlinger. 
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Beslutning: 

Susanne fortalte om forskelle og ligheder. 

Skolen udarbejder en række handlinger, som afprøves i løbet af efteråret og evalueres. Skolebestyrelsen 

ønsker opfølgning og dialog om forslagene december 2018. 

  

Bilag 

Uddelt på mødet. 

 

7. Ramadan, faste og skolegang. 

Ramadanen fylder hvert skoleår og 35% af skolens elever er muslimer. Det giver ikke de store 

udfordringer, men der er dagligt mindre udfordringer som flytter fokus fra trivsel og læring. Elever der er 

tørstige, ikke mener de skal deltage i idræt, ikke vil deltage i hjemkundskab, diskussion om gode og dårlige 

muslimer mm. 

 

Skolens holdning er at eleverne skal i skole for at lære. Har eleverne det dårligt er det forældrenes ansvar 

at hente og passe barnet. 

 

Lærerne oplever skolens udmelding er uklar og ønsker er ny og strammere ramme. 

 

Beslutning:  

 

Bilag:  

Bestyrelsen ønsker at der sættes fokus på dette i løbet af efteråret, så der er en klare rammer fra skolen. 

Særligt fokus på ”ramadanpolitiet” og skabe dialog i skolens forældregruppe. 

 

 

8. Meddelelser.  

 

Meddelelser ved: 

 

Formanden 

Skoleledelse Fantastisk sidste skoledag, storskærm fodbold 21/6, flere nye elever indskrives. 

Medarbejder Mangel på stikkontakter i udskolingen. 

Elevrepræsentanter: Positive tilbagemeldinger fra eleverne på openAir og nye vedtægter. 

     

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og tilforordnede  

    

9. Dagsordenpunkter til næste møde mandag d. 27. august kl. 19.00  

Efterårets mødedatoer er: 27/8; 25/9; 31/10; 6/12 

 Løkkefonden hvordan har arbejdet været organiseret og hvad er udbyttet (invitere lærer til at 

fortælle) 

 Strategier ved lærernes fravær og statistik ved elevernes fravær. 

 

 I løbet af efteråret 

 I-klasserne kontra øvrige klasser 

 Ramadan 

 Trafiksikkerhed 

 

10. Evt. 

 

 

Mødet slut kl. 20:10 
 


