
Skolebestyrelsesmøde / Skolen på Nyelandsvej 

 

Torsdag d. 25. april 2019 

Kl. 17.30 – 20.00 

Personalerummet på NY 

 
Deltagere:  

Anders Christian 

Skrydstrup Larsen 

 

AC x Rasmus Baastrup RB x 
Andrea Liva Lyngbye 

Ottesen  (elev) 
AA % 

Arne Bjørnshauge 

Raun 
AB % Sine Eggert SE A 

Andreas Ljunggren 

Arensborg (elev)  
AS % 

Benjamin Andreas 

Nielsen 
BA x Søren Olsen(Sub) SØ  Marianne Ilkjær M x 

Emilie Kærn EK % Martin Gjeding Petersen ZMP x Peter Christensen P x 

Jacob Jensby 

Christensen 
JJ x Jakob Toksvig JA x Jesper Windsmose J x 

  

Dagsorden : RB     Referat : J 

1.  Godkendelse af referater fra 

forrige møde 

Referater ligger i beskedsystemet. 

Referat fra sidst blev godkendt. 

Orientering 
   2. Personale 

Elever 

Bestyrelse 

Ledelse 

Andet 

Personale: Opfordring til at bestyrelsen bakker op om 

og gør opmærksom på skolens underfinansiering. 

Bestyrelsen vil gerne have en ud til at gennemgå 

skolens budget. 

Elever: Efterlyser legecirkler og Panabaner. Nye og 

flere basketmål. Er i gang med at lave skilte til 

toiletterne.  

Bestyrelse: Søren og Arne har været rundt at se på 

ønsker til skolegården med SFO pædagoger. 

Ledelse: Fagfordeling i fuld gang. Mangler lærere til 

tysk og fransk. God dansk fagdag. God A-uge. Opstart 

af 4 bh.klasser – og 109 nye elever. PLC. Der skal 

renoveres skolegård fra medio maj.  

Andet: Intet 

 

 

 

Punkter til beslutning 
   3.  

1. Røgfri skoledag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal beslutte implementering af røgfri skoledag og 

administrationen af dette. 

Der er ikke fremkommet noget udkast til beslutning fra 

bestyrelsen. På dialogmødet blev det oplyst, at der 

forventelig indføres røgfri skoledag pr. årsskiftet 

19/20. Principper til røgfri skoledag for eleverne 

fremlægges på næste skolebestyrelsesmøde. Det blev 

besluttet, at der er røgfri skoledag for eleverne pr. 

skolestart 2019.  
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_________________________ 

     

2. Princip for Skole/Hjem 

samarbejdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

3. Høringssvar IT-strategi 

 

 

__________________________________________ 

 

Bestyrelsen har udsendt forslag til nye principper. 

Succeskriterier: De kan besluttes. 

Skole/Hjem-samtaler: 

Pkt.1. Forstås som, at man har 20 minutter hver. 

Pkt.2. Hvilke fag tænkes tilbudt – vi kan ikke tilbyde 

alle. Der skal være et reelt behov for at have en 

samtale. Forståelse af samtale med faglærer: Forældre 

skriver til den lærer, man ønsker at have samtale med 

og der afholdes så samtale. En anden mulighed kunne 

også være cafémetode, hvor alle lærer kan være der – 

og man hermed kan tale med flere faglærere samme 

dag. Hvilke fag skal vægtes? 

Pkt.3 Spørgsmål ændres til foki-punkter 

Løbende kommunikation: 

Forslag til Nyt Princip: ”Ved årets start kommunikerer 

årgangsteamet rammerne for kommunikationen med 

forældrene til årgangens forældrene”.  

Pkt. 1: Nyt princip: Kommunikationen skal give 

hjemmet mulighed for at være i dialog/samtale/undren 

med barnet om barnets læring og trivsel  

Forslag om at kun første sætning bibeholdes i pkt 1. – 

resten kan udelades og bør tolkes og omsættes af 

skolen.  

Pkt.2 – meget burde stå i årsplanen, men skal alle fag 

bidrage lige meget. Der skal være årsplaner på alle 

årgange. Det sociale liv i klassen kunne indflettes og 

ikke kun fag. Forslag om at en gang månedlig ikke 

bliver et krav for alle fag.  

Pkt. 3: Afhænger af Aula – herunder kadancen i 

nyhedsbreve/ugebreve. Skal der differentieres mellem 

ind- og udskoling?. Ugeplan – læringen og ikke planen 

skal være i fokus.  

 

Forældregruppen mødes inden næste møde – og 

skriver et endelig udkast til principper for vedtagelse 

næste gang. Skolen har MED-møde d. 25/5 og vil 

gerne have det endelige udkast senest d. 23/5. 

__________________________________________ 

 

Ingen kommentarer fra bestyrelsen. 

Punkter til drøftelse 

   4.   

5. Evt. - Ønske om at relevante datoer fremgår i bunden 

af indkaldelsen – herunder datoer for 

dialogmøder, kommende bestyrelsesmøder mv 

- Bestyrelsen arbejder videre med at samle 

kapacitet til den kommende fest. 

- Sommerafslutning med bestyrelse afholdes 

tirsdag d. 18/6.Bestyrelsen skal ud at spise. 

Peter arrangerer. 
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- Bestyrelsen opfordres til at komme med indlæg 

til nyhedsbrev.  

 Punkter til næste møde      -    Skolens underfinansiering og gennemgang af   

budgetforudsætninger 

- PLC 

- Gården og økonomi hertil. 

- Principper for røgfri skoledag for elever 

- Principper for skole/hjem samarbejdet 
   

  


