
Bestyrelsesmøde  
2023 

 
14. 03 2023 
17.00 – 19.30 
 

 

Afbud: 

Fraværende: Morten,  

Godkendelse af referat:  

 

 

17.00 – 17.20 

 

Efterretninger – max. 20 minutter 

a. Formand:  

b. Skoleleder:  

c. Nyt fra FRO:  

d. Nyt fra udvalg 

 

17.20 – 17.35 

 

Punkter: 
 

Emne: Status på elevfravær 

Opgave:  

Bemærkninger:  

Tovholder: SK og LB 

Proces: Fælles drøftelse 

Beslutning:  

 

 

17.35 – 17.50 

Emne: Overblik over principper 

Opgave: Principperne er sat ind i årshjulet for indeværende og næste skoleår. 

Er der noget, som skal drøftes her og nu? 

Bemærkninger:  

Tovholder: SK 



Proces: Fælles 

Beslutning: De principper der er præsenteret, er dem vi sætter på hjemmesiden og 

det er dem, der bliver arbejdet med fremover.  

Nyt princip – Den gode pause udarbejdes. 

Der kigges på evalueringsdelen – hvordan gør vi det fremover? 

 

 

17.50 – 18.00 

Emne: Godkendelse af timefordelingen 

Opgave: Timernes fordeling for næste skoleår gennemgåes, og skal godkendes af 

bestyrelsen. 

Bemærkninger:  

Tovholder:  

Proces: 

Beslutning: På 6 årgang flyttes en kristendomstime til en klassenstid, ellers er den 

godkendt.  

 

18.00 – 18.20 

Pause 

 

 

18.20-18.50 

Emne: Forberede skolefest 

Opgave: Hvilke opgaver har bestyrelsen? 

Bemærkninger:  

Tovholder: Karen 

Proces:  

Beslutning: 27. april 2023 kl. 17.00 – 19.30 oprydning til 19.45 

Personalet afslutter med fælles spisning bestyrelsen er vært 

 

 

18.50 -19.15 

Emne: Bestyrelsens arbejde med trivsel 

Opgave: Der er kommet input fra Vidensbyen (se bilag 1) 

Bemærkninger:  

Tovholder:  

Beslutning: Med udgangspunkt i den nyeste trivselsundersøgelse, arbejder vi videre 

med emnet. Når resultatet ligger beslutter bestyrelsen, hvor de vil sætte ind. 

 

19.15 – 19.30 



 

 

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

 

Bestyrelsens månedskommentar:  
 

 

Eventuelt: Skolekor 

 

Kommende punkter: 

 
Bilag 1: 

 
Hej Stine 
 

Sikke et spændende og relevant fokus. 

 

Det er jo skolebestyrelsens både ret og pligt at de arbejder med trivsel, men selvfølgeligt på et 

tilsynsniveau og derfor kan vi godt forstå, at det kan virke mindre ligetil, at finde en vinkel, som gør 

arbejdet mere håndgribeligt end strategier og politikker. 

 

Det vil være naturligt at inddrage elevrådet og bede dem indsamle data og give dem et rum på et 

møde, hvor de kommer med bud på, hvad trivsel er for dem og hvad de synes der bør sættes fokus 

på.  

 

Her står Jesper gerne til rådighed ift. at hjælpe kontaktlærer og eleverne med at formulere 

spørgsmål og forberede oplæg for skolebestyrelsen, samt en plan for opfølgningen. 

 

Du kan inddrage skolebestyrelsen i, hvordan der samles op på trivselsmålingerne og hvordan 

resultaterne kommunikeres ud til forældre. 

 

På det årlige forældremøde, hvor skolebestyrelsens formand aflægger beretning, kan I vælge at 

sætte fokus på trivsel og hente oplægsholder ind samt facilitere en proces, hvor I indsamler input fra 

forældre og/ eller videreformidler viden til forældre.  

 

Det var et udkast til muligheder  Ring eller skriv gerne. 

  



 
 

  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 

 

 

 

 


