Skolebestyrelsesmøde
Referat den 11/12 2018 kl. 16.30-19 (Husk at reservere tid til julemiddag efter mødet)
Deltagere:
Anne Thrysøe, Anders Greve, Louise Skovlyst Andenæs, Mie Burchardt, Peter Olsen, Pia Buchhave Søgaard, Tanja
Schaarup, Gitte Storm Henriksen, Annelene Nietzer, Bent Jørgensen, Birgit Villebro + 2 elevrepræsentanter (Liva 8.F).
Suppleanter:1) Ulrik Kirkely, 2) Kristina Ovens, 3) Louise Knudsen, 4) Benedicte Juliane Aakirke
Fraværende: Peter, Anders, Marie, ,
Mødeleder: Tanja Schaarup
1.

16.30
Styrelsesvedtægtsændring
Mål: udfærdigelse af høringssvar vedr. forslag
til ændring af kommunens vedtægt for
styrelsen af folkeskolerne.
Se vedlagte bilag.

Opmærksomhedspunkter:

Tidsrækkefølge omkring valgregler (side 14 og
15) er forkerte.

Uhensigtsmæssigt at bestyrelsen konstituerer
sig inden elev-/personalerepræsentanter er
valgt

8 forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen
på Nymarkskolen.
BV sammenfatter og udsender høringssvaret.

2.

16.55
Blå mandag
Mål: orientering om procedure
Se bilag nederst.

Orientering skete. Se bilaget.
Proceduren omkring blå mandag sendes til præsterne
til orientering.
Afsender er skolebestyrelsen.
Denne procedure sendes også til forældrene inden
andet forældremøde på 7. årgang.
Afsender er skolebestyrelsen.

3.

17.05
Budget og udviklingsplan
Mål: orientering om procedure samt drøftelse
af bestyrelsens overordnede prioriteringer i
udarbejdelsen af forslag til budget.

Skolebestyrelsens prioritering:
1. Det fysiske arbejdsmiljø – herunder
elevmøbler.
2. Fysiske ture ud af huset.
Deltagere i økonomimødet den 6. marts kl. 15.00 –
17.00: Liva + en elev mere, (drøftes igen på næste
møde).
Bestyrelsen drøfter igen budgettet på mødet i marts
måned.
Input til udviklingsplan sker bl.a. den 17. januar kl.
15.00 – 20.00 på fællesmøde
personale/skolebestyrelse.
Alle skolebestyrelsesmedlemmer bliver inviteret

4.

17.20
Lønbudget 2019 2020
Mål: orientering om status vedr.
budgetmæssige konsekvenser af besparelser
og elevtalsnedgang

5.

17.40
Pause

6.

17.45
Principper 2. runde
Mål: beslutning om hvilke af nedenstående
principper, der er behov for at revidere:

Teamdannelse (bør revideres)
Timefordeling
Trafikplan

Orientering om nedgang i budgettet på 6 mio.

Forslag






om revidering af følgende principper:
Teamdannelse
Timefordeling
Trafikplan.
Uddannelsesparathed – tilføjes
praksisfaglighed.
Værdiregelsæt

Referent Bent Jørgensen

Skolebestyrelsesmøde
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Trivselspolitik
Uddannelsesparathed
Understøttende undervisning
Værdiregelsæt
Åben skole



Åben skole (ANN udarbejder forslag)

Forberedelse: gennemlæs ovenstående bilag
”med en blyant i hånden”
7.

18.15
Henvendelse fra 7.e (se vedlagte bilag)
Mål: orientering om opfølgning

BV orienterer 7.E om, at der sættes tavlelys op primo
januar i de klasser, der mangler.

8.

18.25
Evaluering af samrådsmøde
Mål: drøftelse

Kommentarer:

Eleverne fortalte gode historier – budskabet
blev taget godt imod og stod klart.

9.

18.35
Forslag til punkter kommende møder.
Mål: Drøftelse






Revidering af principper – se referat fra sidste
og dette skolebestyrelsesmøde.
IT-strategi
Evaluering af udviklingsmødet.
Dialogmødet den 18. februar.

Mødeleder til næste møde den 29. januar kl. 16.30 på
Marslevvej: (Mie)
Følgende kan ikke deltage næste gang: Tanja, Louise,

10. 18.45
Meddelelser/orientering


Formand



Intet



Skoleledelse



Skolens overordnede resultater for
2017/18 nu tilgængelige her:



https://www.uddannelsesstatistik.dk/grundskole
n/overblik og her:
https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/stil/d
efault.aspx?doc=vfs://Global/Grundskolen/Kara
kterer/GS_1_Navigation.xview






Yderligere besparelse på 0,812 mio. på
skoleområdet 2021
UPV og praksisfaglighed
Førstehjælpskursus 8. årg.
Erhvervspraktik og terminsprøver 9. årg.
Brobygning, terminsprøver og OSO på 10.
årg.
Sprogstrategi
Samarbejde med Svendborg Gymnasium
Udviklingsmøde formativ evaluering
2 opsigelser








Øvr. Forældrerep.



Intet



Medarbejdere



Intet



Elever



Børne-/ungeudvalget deltog i Elevforum,
hvor eleverne fik afleveret budskaber
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omkring IT på skolerne, anderledes
skoledage og lange skoledage.
Brochure fra Danske Skoleelever: Lyst til
Læring.

Misbrug af forskellige stoffer. QR-koder er opsat
forskellige steder i Svendborg.

11. Evt.

Næste dialogmøde er den 18. februar

Torsdag den 17/1
15-20
*(udviklingsmøde med
personale og elevråd)
Tirsdag den 29/1
16.30-19
Onsdag den 6/3
15-17
*(økonomiudvalgsmøde)
Tirsdag den 12/3
16.30-19
Tirsdag den 23/4
16.30-19
Torsdag den 6/6
17-19.30 (20.30)
*spisning 19.30-20.30
Torsdag den 13/6
16-18
*(årsmøde i f.b.m.
Nymarkfestival)
Kommende møder:
1.
2.
3.
4.

IT-strategi

Budget, timefordelingsplan
Udviklingsplan,
Skoleårets planlægning

Evaluering og elevplaner
Hjemmearbejde og TRÆFA
Fællesarrangementer
Medieanvendelse
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BILAG TIL PUNKT 2:
Vi har fra skolens start haft en klar intention og udmelding om, at bakke op om den gamle "Blå
mandag"-tradition ved at give eleverne mulighed for at holde ÉN FÆLLES Blå mandag med
deres NYE klasse - fordi vi så det som en styrkelse af det vigtige fællesskab omkring skolen for både børn og forældre - en god forældrerådsopgave at stable et arrangement på benene i
forbindelse med noget, som fylder meget for de fleste af eleverne i 7. klasse - og som kan
blive en god dag for alle uanset om de er blevet konfirmeret eller ej.
Praksis har desværre udviklet sig anderledes end vi håbede, informerede om og opfordrede til
- og der udviklede sig en praksis, hvor rigtigt mange tog sig ikke bare én - men to fridage i
forårets løb - både den fælles vi som skole havde placeret i kalenderen - og dagen efter egen
konfirmation, således at alle 7.klasser i ca. 2 måneder oplevede aldrig at være fuldtallige om
mandagen.
Det kan vi som skole ikke acceptere - og det er derfor hvad vi de sidste par år har
kommunikeret videre til forældrene: at der ikke længere er en fælles "autoriseret" Blå mandag
på skolen.
Vi har dog haft eksempler på, at engagerede forældreråd fik talt om dette med alle klassens
forældre og elever og lavet aftale om, at man ikke holdt individuelle blå mandage men
bakkede op afholdelse af en fælles, hvor der så blev lavet et arrangement, en tur eller
lignende.
Dette bakker vi fra skolens side fuldt op om.
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Budget 2019

Procedure for nyt budget 2019 er:


Ønsker om indkøb af undervisningsmidler
drøftes og prioriteres i faggrupperne,
hvorefter faggruppeformændene
fremsender gennemarbejdede forslag med
prioriterede ønsker til Bent via Skoleintra
Forslag/ønsker til øvrige indkøb fra
personale og elevråd – samt eventuelle
forslag til ændringer af den nuværende
kontoplan kan ligeledes fremsendes.

Alle ønsker skal sendes senest den 8. februar
2019.


Ledelsen laver et forslag til budget ud fra
ovennævnte



Forslaget drøftes den 6/3 kl. 15-17 i
Økonomiudvalget *(som består af Med.
Udvalget + faggruppeformænd og
funktionslærere + to/tre
bestyrelsesmedlemmer). Denne drøftelse
fører til en udtalelse til budgettet.



Økonomiudvalgets udtalelse tages med til
skolebestyrelsen



12. marts: Budgettet behandles i
skolebestyrelsen.



NB: Det er vigtigt, at I er
opmærksomme på at afsætte budget til
de portaler (en portal/fag), som næsten
alle fagteams har. En oversigt over
disse kan fås hos Anni Sørensen.
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