
Bestyrelsesmøde  
2023 

 
09.02.2023 
19.00 – 21.30 
 

Afbud: Rikke og Annette 

Fraværende:  

Godkendelse af referat:  

 

19.00 – 19.15 

Elevråd:  Henvendelse vedr. ansøgning om at få lov til at forlade skolens område. 

Beslutning:  

 

Se bilag 1 

 

19.15 – 19.35 

 

Efterretninger – max. 20 minutter 

a. Formand: intet nyt 

b. Skoleleder: Skolen går fra 3 til 2 faser (0-5 kl.) (6-9 kl.) dette træder i kraft 

fra næste skoleår.  

Klassesammenlægning går fra 3 8 klasser til 2 8 klasser fra sidst i februar. 

c. Nyt fra FRO: intet nyt 

d. Nyt fra udvalg: Skolefest udvalget har møde den 28. februar 2023. 

 

19.35 – 19.55 

Emne: Opfølgning på bestyrelseskursus (Havnbjerg) 

Opgave:. Inspireret af oplægget i Havnbjerg har Stine og Lene gennemarbejdet 

principperne for Nydamskolen, samt lavet et udkast til et princip om 

antimobbestrategi. 

 

Bemærkninger: Vi fremlægger en plan for det fremadrettede arbejde med 

principperne, så det ikke kommer til at tage alt tid på møderne. 

Tovholder: SK 

Beslutning:  

 

19.55 – 20.40 



Emne: Trivsel 

Opgave: Hvordan kan bestyrelsen mere konkret arbejde med årets tema trivsel? Vi 

oplever på en del årgange et hårdt sprog. Derfor foreslår vi, at man tager emnet 

sprog op, som et delpunkt under temaet trivsel.  

Ide, findes der en foredragsholder, som kan involverer både børn, lærer og forældre. 

 

Bemærkninger:  

Tovholder: SK 

Beslutning: Efter en god debat har bestyrelsen besluttet at gå hjem i tænkeboks, og 

punktet tages op på næste møde igen.  

 

 

20.40 – 20.55 

Emne: Orientering om skolens økonomi 2022/2023 

Opgave:  

Bemærkninger:  

Tovholder: SK og LB 

Proces: Fælles 

Beslutning:  

 

20.55 – 21.10 

Emne: Godkendelse af Budgetoplæg 2023 drift 

Opgave:  

Bemærkninger:  

Tovholder: SK og LB 

Proces: 

Beslutning:  

 

21.10-21.15 

Emne: Politik for medarbejderes deltagelse ved k-forældrearrangementer (Bilag 2) 

Opgave: Orientering 

Bemærkninger:  

Tovholder: SK 

Proces:  

Beslutning:  

 

21.15 – 21.30 

 

Ud af huset – (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding.)  



Bestyrelsens månedskommentar:  
 

Eventuelt: Næste møde den 14. marts kl. 17.00 

 

Kommende punkter: 

 
Bilag 1: 

Til skolebestyrelsen, Nydamskolen 

 

Ansøgning om at forlade skolens grund i pauserne 

 
Dette er en ansøgning fra elevrådet på Nydamskolen om tilladelse til at overbygningseleverne må  

forlade skolens område i pauserne. 

 

Grunden til at vi gerne vil have lov til at forlade skolens grund i pauserne er fordi, vi tit er sultne, og 

derfor vil det være en god løsning, at vi kan få mulighed for enten at tage hjem eller tage i brugsen 

for at få/købe noget at spise.  

 

En anden god grund er at 7 timer i skole er rigtigt lang tid, og man kan godt ende med at miste 

fokus og derfor vil det være en god løsning, at kunne få lov til komme lidt væk fra skolen i 

pauserne. 

 

Vi er ansvarsfulde modne unge mennesker, så derfor skal vi nok være tilbage til undervisningen 

efter pauserne. Vi skal nok overholde færdselsreglerne og opføre os fornuftigt, når vi er uden for 

skolens område.  

 

Vi kan lave den aftale, at man skriver sit navn på tavlen, når man forlader skolens område i 

pauserne, så læreren er informeret om, at vi ikke er på skolens grund. Dette så der er styr på antal 

elever, der skal evakueres, hvis f.eks. brandalarmen går. 

 

Skulle nogle elever ikke kunne overholde disse få regler, f.eks. ikke kommer tilbage til 

undervisningen, så er vi enige om at den/de elever ikke må forlade skolens område i en periode (1 

uge).  

 

Hilsen  

Elevrådet, Nydamskolen. 

 

 

 

 

 

Bilag 2: 
 
Politik for personalets deltagelse i forældremøder og k-forældrearrangementer 



 
1. Hvis forældrene ønsker deltagelse fra personale ligges arrangementerne man-tors. Giv 

gerne besked minimum 1 måned før. 
2. Alle er tilknyttet et årgangsteam 
3. Alle i årgangsteamet deltager i forældremøder. 
4. SFO-pædagogerne kommer og hilser på til forældremødet i den årgang, de er 

tilknyttet. 
5. Alle i årgangsteamet deltager i minimum et k-forældrearrangement i løbet af skoleåret. 
6. Man behøver ikke deltage i hele arrangementet, men kan komme på besøg. 
7. Der skal udpeges en ansvarlig forældre fra klassen, hvis der lånes lokaler på skolen. 

 
 
 
 
 

  Nydamskolens årsplan 2022/23 

Årsplanen er et styringsredskab, der giver overblik over de overordnede områder i skolebestyrelsens arbejde. 

Måned Eleverne og undervisningen Forældrene og skolen Planlægning og drift 

August Elevfravær (tværgående plan 
til forebyggelse af elevfravær 
i Sønderborg kommune) 

 Forretningsorden  

Valg af årets tema (Trivsel) 

September Deltagelse af 
elevrepræsentanter 

 Præsentation af 
Inklusionstrappen  

  Instrukser ved 
udfordrende 
elevadfærd 
(dokument) 

Branding af skolen 

Princip:  

 Inklusion (Evaluering) 

Bestyrelsens arbejdsopgaver 
(dokument) 

Gennemgang af 
Nydamskolens årsplan 
2022/23 

Personalets dag 

November Nydamskolens ordensregler 
(Evaluering) 

Plan for arbejdet med årets 
tema? 

Fokusgruppeinterview med 
UC syd (forældre) 

 

 SFO’ens virksomhed 
(evaluering) 

 

December Bundne opgaver (dokument) Princip:   



 Den gode overgang 
(Evaluering) 

 

    

Januar Antimobbestrategi 
(Evaluering) 

 

Politik for medarbejderes 
deltagelse ved k-forældre 
arrangementer 

Orientering om regnskab  

Budget -  oplæg drift  

Februar Skolebestyrelsens 
tilsynsopgave, hvordan? Jvf 
kursus for skolebestyrelser 

 

 Endelig budgetvedtagelse 

Marts Elevfravær (Status) 

 

Timefordeling 

Forberede skolefest 

Overblik over principper i 
korte træk. 

Hvordan håndteres 
”Fællesmøde til drøftelse af 
skolebestyrelsens virksomhed 
mindst 1 gang om året”? 

 

 

April Branding 
Møde 2 på elevernes 
præmisser – elevmillionen 
 
Nydamskolens vision for 
trivsel (dokument) 

Nydamskolens værdisæt 
(dokument) 

Princip: 

 Samarbejde mellem 
skole og hjem 
(Evaluering) 
 

Årsberetning 

Maj Skemalægning  

Status på NEST 

 

Princip: 

 Lejrskoler på 
Nydamskolen 
(Evaluering) 

 

Skolebestyrelsens årsplan 

 



Juni Godkende skolens 
undervisningsmidler (større 
nye bogsystemer) 

 

 Mødeplanlægning 

Valg af  kommende skoleårs 
tema 

 

  



 

 

  Nydamskolens årsplan 2023/24 

Årsplanen er et styringsredskab, der giver overblik over de overordnede områder i skolebestyrelsens arbejde. 

Måned Eleverne og undervisningen Forældrene og skolen Planlægning og drift 

August Elevfravær (tværgående plan 
til forebyggelse af elevfravær 
i Sønderborg kommune) 

 

Resultater af nationale 
overgangstest og 
trivselsundersøgelse 

 

 Forretningsorden (ved valg) 

Valg af årets tema, fortsætter 
teamet Trivsel?  

Plan for arbejdet med årets 
tema? 

 

September Deltagelse af 
elevrepræsentanter 

Præsentation af Nydamkultur 
og Nydamlektion 

Branding af skolen 

Princip:  

 Inklusion (Evaluering) 

Personalets dag 

November Nydamskolens ordensregler 
(Evaluering) 

Den engagerende skole 
version 2.0 

SFO’ens virksomhed 
(evaluering) 

 

December Status på NEST 

 

  

    

Januar Antimobbestrategi 
(Evaluering) 

 

Princip: 

 Deltagelse i anden 
undervisning 
(elitesport mv) 
(Evaluering) 

 

Forberede dialogmøde i 
distriktet 

  

Februar Elevfravær (Status) 

 

 Samarbejde med 
virksomheder og 

Orientering om regnskab  

Budget -  oplæg drift 



 foreninger 
(Evaluering) 

 Den gode overgang 
(Evaluering) 

Marts  

Timefordeling 

Forberede skolefest 

Princip:  

 Undervisningens 
organisering 
(Evaluering) 

 Arbejdets fordeling 
blandt det 
undervisende 
personale 
(Evaluering) 

 

April Branding 
Møde 2 på elevernes 
præmisser - elevmillionen 

Princip: 

 Princip for 
underretning af 
hjemmet… 
(Evaluering) 

Årsberetning 

Maj Skemalægning  

Status på NEST 

 

Princip: 

 Voksenbesøg i 
undervisningen 
(Evaluering) 

 

Juni Godkende skolens 
undervisningsmidler (større 
nye bogsystemer) 

 

Udpegning af delegeret til 
Skole og Forældre? 

Skolebestyrelsens årsplan 

Mødeplanlægning 

 

 

 


