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FAKTA OM NYMARKSKOLEN 

• Start 1/8 2011  

• Stort skoledistrikt med 3 fødeskoler:Tved, Thurø, 

Ørkild 

• 740 dejlige elever  

• 8 spor 7.-9. + 5 spor 10. + specialtilbud for elever med 

særlige behov og særlige talenter 

• 80 engagerede medarbejdere 

• 2 matrikler 

• 17 % flersprogede elever - 24 modersmål 

• Ansvarlighed - faglighed - fællesskab - mangfoldighed 

- glæde 
 

 

 

 

 

 

 

 



LOMA HISTORIK OG HVERDAG 

• 2011-12 Udvikling af LOMA med AAU, 

UCL, Svendborg Kommune 

• Ombygning, pilotprojekter, indkøbsaftaler etc.  

• Indvielse 23. oktober 2013 

• 600 elever på 7.-9. årgang 

• 120 10.kl. elever på anden matrikel  

• 80 ansatte (10 på 10.kl.) 

• 1 køkkenleder 

• 2 køkkenassistenter 

• 1 koordinator 

• 4 lærere  (3 lektioner/dag) 

•   10-12 elever/dag    
 

 
 

 

 



LOMA-GEVINSTER 

 

• Alle elever og ansatte har mulighed for at købe et 

sundt frokostmåltid produceret fra bunden – af lokale, 

gerne økologiske råvarer 

• Eleverne udvikler madmod og maddannelse 

• Fællesspisning hvor alle klasser spiser sammen med 

deres lærer - gode relationer - god atmosfære - 

fællesskab(er) 

• Eleverne udvikler sundheds-relaterede 

handlekompetencer 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



LOMA-GEVINSTER 

 
• Eleverne udvikler personlige kompetencer – f.eks. 

samarbejdsevne 

• Eleverne får ekstra mulighed for læring, der 

kombinerer teori og praksis, projekt og produkt 

• Eleverne får ekstra mulighed for at opleve autentiske 

læringsmiljøer 
• Alle skolens værdier kommer i spil: 

ansvarlighed, faglighed, mangfoldighed, fællesskab, 

glæde 
 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 









LOMA & ÅBEN SKOLE 

MÅL: 

På Nymarkskolen skal vi arbejde med åben skole og 

lokale samarbejdspartnere for at styrke flg. elementer fra 

vores værdigrundlag:  

• at give eleverne lyst til læring resten af livet 

• at gøre undervisningen meningsfuld for eleverne 

• at inddrage det praktisk/musiske og det skabende 

• at differentiere vores undervisning 

• samt øge elevernes mulighed for at arbejde projekt- 

og produktorienteret med innovativ tilgang  

• at udvikle uddannelsesparathed 



Fokuspunkter vedr. åben skole (jf. UVM) 

• Klart formål og mål 

• Værdiskabende for begge parter 

• Baseret på gensidig forventningsafstemning 

• Forberedt i fællesskab 

• Velorganiseret og koordineret 

• Ledelsesopbakning 

• Evalueres ud fra opstillede mål 

• Økonomi til transport 

• Sikkerhedsmæssige og forsikringsmæssige forhold 

 



LEVERANDØRER SOM SAMARBEJDSPARTNERE 

 • SAMARBEJDSMØDE 1 GANG/ÅR 

MED UFORMEL ERFARINGSOPSAMLING OG 

DRØFTELSE AF NYE IDEER 

• KOORDINATOR FORMIDLER KONTAKT 

• ELEVERNE BESØGER LANDBRUG ELLER SLAGTERI 

• ELEVERNE DELTAGER I EKS. PÅ PRODUKTION 

• ELEVERNE ANVENDER DATA 

FRA LEVERANDØRERNES PRODUKTION I 

UNDERVISNINGEN 
 


