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          Dagsorden 
 

         Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen 
 

Mødedato og tid 25. januar 2015 19.00-21.30 

Møde nr. Møde nr. 31 

Mødelokale 82 

Åbne sager 10 

Lukkede sager 1 

Forplejning Kaffe og kage 

  Bestyrelsen 

 

Mødt Afbud      Udeblevet  

Bjørn Egekjær X    

Dorrit Molin Mune X    

Martin Christensen X    

Vibeke Månsson  X    

Henrik Larsen     

Ilyas Acili X    

Henrik Petersen  X    

Suppleant Søren Friboe Olsen  X    

Jonas Hansen   x  

Natacha Ferdinansen  x   

Gert Jespersen Lærer x    

Lisbeth Vangkilde X    

Gitte Kjærsgaard X    

René Nielsen X    
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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Åben sag. 

Velkommen til elever 

 

Sagens kerne 

 

Beslutning 

Dagsorden godkendt med to ekstra punkter: henvendelser fra forældre og princip om undervisnings 

materialer 

 

 

 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 

 

Sagens kerne 

 

Beslutning 

Referat godkendt, men kommer dog først til underskrift til kommende møde. 

Bilag 

 

3. Budget 2016 følgerne. 

Ledelsen og MED-udvalget har arbejdet med kataloget. 

Der er arbejdet med 6 områder, hvoraf flere kræver en bestyrelsesbeslutning. 

Områderne: Ture uden for skolen, Materialer, sygdom og fravær, budgetlægning, tilsyn, medbragt it udstyr. 

 

I områderne ”Ture uden for skolen”, undervisningsmaterialer og Medbragt it-udstyr er der forudsat princip 

beslutninger. De behandles i næste punkt. 

 

Budgetlægning er rammerne for bestyrelsens måde at lægge budgettet på. 

 

Tilsyn er et debatpunkt, hvor fokus er på kommunikation og synlighed. Hvad skal der til for at forældre og 

elever er trygge ved den nye ordning? 

 

Sagens kerne 

Orientering og debat omkring ”Tilsyn” 

 

Beslutning 

Orientering og debat omkring ”Tilsyn”. Bestyrelsen mener, at synlig påklædning til tilsynet kan være en god 

ide. God og instruerende information til elever - f.eks. om hvad handlingen er, når/hvis der kommer 

”fremmede” i frikvarterene og lignende.  

 

Bilag 

Katalog 

Oversigt over besparelser budget 2016. 

Besparelsesoversigt budget 2016 

 

 

4. Ture uden for skolen – nyt princip. 

Nye rammer der afspejler den aktuelle økonomi.  

Der indføres mulighed for brugerbetaling/kostudgift på ekskursioner og lejrskolen flyttes til 7.årgang. 

 

Bestyrelsen får hele oplægget, med den praktiske udførelse. MED-udvalget har behandlet princippet, men 
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har ikke færdigbehandlet udførelsen. 

 

Sagens kerne 

Beslutning og høringsrunde i MED 

Beslutning 

Brugerbetaling (kost og særlige oplevelser):Bestyrelsen fulgte bilagets oplæg. 

Lejerskoler: Vi bibeholder lejerskolen på 6.årgang og følger derudover oplægget fra bilaget. 

Bilag 

Se punkt 3 

 

5. Medbragt it udstyr 

Økonomien til skoleudleverede computere er faldende. Derfor vil det med fordel være en mulighed, at elever 

medbringer deres eget udstyr. 

Lovgivningen giver mulighed for, at eleverne aflægger afgangsprøverne på eget udstyr. 

Beslutning 

Bestyrelsen ser inddragelse medbragt udstyr som en mulighed, der kan give alle elever bedre muligheder i 

en stram økonomisk ramme, men ser samtidig ulighed som en trussel.- Bestyrelsen beder MED om en 

anbefaling. Bestyrelsen behandler princippet efterfølgende. 

Bilag  

Se punkt 3. 

 

5A. Undervisningsmaterialer 

Denne retningslinje har ikke været behandlet i MED.  

På skolen har der indtil nu været mulighed for at vælge mellem to systemer per fag/årgang. Det foreslås, at 

der fremover er et system, således at der ikke skal vedligeholdes to systemer. Derud over udgør de digitale 

suppleringer en større og større del. 

Beslutning 

Bestyrelsen beder MED om en anbefaling.  

Bilag  

Uddelt på mødet 

  

 

6. Ramme budgetlægning 

Bestyrelsen sætter rammerne for budgettet. 

Dette forslag til inddeling i budgetområder giver mulighed for at opdele budgettet i relevante områder. 

Indenfor hvert område vil der være en række underposter, som muliggør budgetopfølgninger. 

 

Der skal være et særligt budget for SFO på grund af brugerbetalingen. 

 

Sagens kerne 

Beslutning 

Beslutning. 

Bestyrelsen godkendte, at ledelsen arbejder videre af den vej. 

 

7. Høring kvalitetsrapport 

Der udarbejdes kvalitetsrapport hvert andet år. CFU samler data og skolen indskriver egne kommentarer. 

Rapporten er i høring. Der skal kommenteres på de kommunale mål og resultater og Nymarkskolens 

muligheder for at opfylde rammer og krav i folkeskolen.  

Der er vedhæftet et svar ark med de tre rammer. 

Vedhæftet er både Slagelse kommunes og Nymarkskolens kvalitetsrapport. 

 

Sagens kerne 

Høringssvar 

Beslutning.  
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René og Bjørn skriver oplæg - og Bjørn forsøger at samle en fælles tilbagemelding fra alle bestyrelser. 

(fristen er 15.februar 2016) 

 

Input fra mødet: Resursetildelingen; set fra Nymarkskoles perspektiv sættes vi i en dårligere situation end 

en del andre skoler i Slagelse Kommune. Tildelingsfaconen understøtter ikke lighed i skolevæsnet.  

Der er mange intentioner og ord og ikke mange konkrete tiltag. 

Kravet om linjefaguddannede lærere på alle niveauer til 2020 ser ud til at blive vanskeligt opfylde. 

 

 

Meddelelser 

 

Sagens kerne 

Meddelelser ved: 

 

a) Formanden 

b) Skoleledelsen 

c) Medarbejderrepræsentanter 

d) Elevrepræsentanter 

e) Øvrige bestyrelsesmedlemmer og tilforordnede 

 

Beslutning 

 

a) Ingen 

b) Personale og elever lige nu. 

c) Ingen 

d) Ingen 

e) Ingen 

 

Bilag 

 

9. Dagsordenpunkter og valg af mødeleder til næste møde 

Mødeleder på næste møde Bjørn-  

Principperne og opfølgning på kvalitetsrapporten  

Næste møde 23.feburar 2016 

Sagens kerne 

 

Beslutning 

 

Bilag 

 

10. Lukket punkt  

Behandlet 

Bilag 

 

11. Evt. 

Legepladsen og lukninger 

Læringssamtaler 

Mødet slut kl 21.45 

 

 


