
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Afdeling Nyborg, Ringvej 1, 5800 Nyborg  
Afdeling Vindinge, Skolevej 15, 5800 Nyborg 
Tlf. 63337022, E-mail: Danehofskolen@nyborg.dk        

 
Mødet foregår virtuelt på Prexip 
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1 Orientering fra 
- Formanden 
- SKB  
- Elevrådet 
- Lærerne 
- Ledelsen 
- Gymnasiet 

 
Velkommen til virtuelt møde. Alle deltager i møderum 10 Prexip. 
Forfra med jobopslag med ny skoleleder. Der ønskes et bredere ansøgnings-
felt. Der bliver lavet et nyt opslag og der kommer en ny ansættelsesrunde.  
Forældrehenvendelser, gemmes til punkt 5. 
Mødekalender, næste skoleår. Skal planlægges, ulige uger er bedst for Dorte. 
Jan er med, når han kan. Det foreslås, at virtuelle møder kan overvejes frem-
over. 
Henvendelse fra PPR til bestyrelsesformanden. De vil gerne i kontakt med 
familier og hvordan de har været berørt i perioden med Coronakrisen. Sko-
lens psykolog Anne Hviid Kristensen bedes lave en kort beskrivelse, den læg-
ges på Aula og forældre kan henvende sig gennem klasselærer. 
Alle tilkaldevikarer har været inde og få et sundhedskursus og guide i arbej-
det. Der er tilbudt hjælp fra forvaltningen. Orientering om rygeforbud 
01.08.2020. Vandhaner driller, det er undersøgt om de kan udskiftes. Der 
arbejdes på en fast løsning. Nye forsyninger af parfumefri sæbe på vej, hvor 
dispenserne er anderledes. 

2 Opfølgning og tilba-
gemelding på de sid-
ste 5 uger (30 min) 
NS, JH og KK 

En orientering fra ledelsen ift. undervisning/skoleforløb i corona-tiden, samt 
opstarten af 0.-5. klasse. Tilbagemelding fra SKB. Medarbejderne var usikre i 
begyndelsen, men efter kurset med sundhedsafdelingen blev der meget me-
re ro. Eleverne har det godt og det opleves, at mange børn i de mindre grup-
per har det godt og trives. Der var nogle forældre, der lige skulle se tiden an 
men nu er deres børn i skole.  
Der ændringer i bemandingen, da en vikar desværre ikke må arbejde pga. 
kompensationsordningen. Heldigvis ingen sygdom. 
Hvem betaler for den ekstra bemanding og de ekstra udgifter? Alt samles på 
en ”Corona-konto” som forhåbentligt kompenseres senere. 
Magnus er vikar i 1.a. 
Jonas - ny lærer er kommet godt i gang i 3.b. 
Bettina er også kommet godt i gang.  
Skolens hver dag opleves som rolig, der er få eller ingen konflikter i mellem 
eleverne. 
Indlæg fra Vindinge. Super godt opstart. Medarbejderne har lavet et kæmpe 
stykke arbejde for at blive klar. Børnene er glade for at være tilbage og de 
virker trygge i måden dagligdagen er planlagt. Der er opsat to faste vaske 
udenfor indgangsdør. 
Fjernundervisning. Der er behov for struktur, da flere elever ikke får lavet 
deres opgaver. Man skal melde ind online med billede og lyd, ellers får man 
fravær. Der skal præsteres mere online undervisning end der gør nu. For de 
flestes vedkommende fungerer det ok. 6. - 9. er på 2 gange om dagen. Det 
kan eventuelt være mere. Der er mulighed for at oprette grupper i f.eks. Mi-
crosoft Teams. Der er mindre skriftlighed forbundet med onlineundervisnin-
gen. Der arbejdes kontinuerligt med at blive bedre til opgaven. (der er siden 



dette møde iværksat ændringer, så der er mere struktur på de hjemsendte 
elevers undervisning /red.28.04.2020) 

3 Budget 2020 (10 min) 
KK 

Opfølgning på det aktuelle budget for 2020, som vi har indleveret. Er udsendt 
i 3 eksemplarer, samlet, skolen og sfo. Alt er taget med og det reelle forbrug 
er med. Vikarbudgettet er sat op til 1.1 mio. der er usikkerhed omkring 2 per-
sonaler ift. pensionering. En har meldt ud at vedkommende stopper. Der kan 
være nuancer i budgettet ift. personalelønnen. Der vil være afklaring omkring 
1. maj. +/- men forventet omkring 900.000 kr i underskud. Lederudgift er 
nulstillet, men bliver nok fortsat bogført i opsigelsesperioden. Ubalancen vil 
være på den fagpersonale. Der er en opsigelse fra SFO per 1. juni. Der genan-
sættes ikke p.t. 

4 Timetallet for kom-
mende skoleår (5 min) 
KK 

Orientering om minimums- og det vejledende timetal for kommende år. Æn-
dringer beskrives. Der er udfordringer på valgfagstimerne i udskolingen, der-
for bliver der nok 2 lektioner liniefag på 8. årg. 
Billedkunst er tilbage på 6. årg. det kan laves som ½ årligt fag kombineret 
med et andet fag med en time. 
Det vil være vigtig af fortsat holde fokus på den liniedelte udskoling, da det er 
en dels af skolens dna. Derudover kan det være en udfordring at få lavet et 
normalt liniefagsvalg. Det er problematisk at finde tiden til linjerne. På kom-
mende bestyrelsesmøde kommer oplæg omkring linierne og hvordan det 
løses. 
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Tilbagemelding på 
udmelding om AIU på 
afd. Vindinge (10 min) 
JH 

Bilag. Opfølgning på udmeldingen af AIU på afd. Vindinge til kommende sko-
leår: Punktet drøftes og på mødet d. 19. maj specielt. Karina deltager fra be-
styrelsen. der arbejdes med at finde en form og en fagfordeling, så mest mu-
ligt tilgodeses.  
Også gerne deltagelse på mødet d. 18. maj. Lars T. 
Drøftelse af forældrehenvendelse. Michael skriver tilbage forældreren. 

6 Princip fagligt udbytte 

(10 min) 

Til vedtagelse. Bilag 
Michael, Janet og Hans har lavet udkastet. Princippet rettes til og der kom-
mer et nyt udkast på næste møde.   

7 Blå mandag (10 min) Aula - diskussion omkring blå mandag - op ift. et evt. princip 
LT: på baggrund af diskussion i en klasse om deltagelse i blå mandag. Der er 
enighed om at dagen er for alle. Der er enighed om at der skal laves retnings-
linjer for dagen. Udvalget består: LT, NS, Dorrit, Jan, udvalget kommer med at 
udspil. Hurtigt  Nikolai indkalder til møde. 
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Valg til skolebestyrel-

sen (15 min) 

Styrelsesvedtægten beskriver processen: 
https://www.nyborg.dk/da/Borger/B%c3%b8rn-unge-og-
familie/Skole/Folkeskoler/Styrelsesvedtaegt (se nedenfor). 
 
Det begynder at blive svært at kunne overholde tidsplanen. 
 
I bedes være opmærksomme på seneste ændring, hvor den enkelte kandidat kan 
afgøre om man opstiller for 2 eller 4 år: 
§ 2 
Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter tidsplan besluttet af 
Kommunalbestyrelsen, hvortil henvises (se bagerst). Valgperioden er 2 eller 4 år alt 
efter ønske fra de opstillede kandidater. 
Stk. 2 Der er mulighed for at vælge forældrerepræsentanter og deres stedfortræder 
ved afholdelse af forskudte valg fra og med valget i 2014. Kommunalbestyrelsen 
uddelegerer beslutningen om antallet af pladser ved forskudte valg til valgbestyrel-
sen 
på de pågældende skoler. Antallet fastlægges første gang der afholdes forskudte 
valg i 2014, men tilpasses ift. ønsket valgperiode. 

https://www.nyborg.dk/da/Borger/B%c3%b8rn-unge-og-familie/Skole/Folkeskoler/Styrelsesvedtaegt
https://www.nyborg.dk/da/Borger/B%c3%b8rn-unge-og-familie/Skole/Folkeskoler/Styrelsesvedtaegt


 
Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen 
1. Den nye skolebestyrelse træder i kraft pr. 1. august 
2. Der nedsættes en valgbestyrelse bestående af skolens leder samt formand og 
én forældrerepræsentant fra den eksisterende bestyrelse. Valgbestyrelsen har 
ansvaret for alt omkring valget, herunder det praktiske vedr. udsendelse af 
informationer, opgørelse af valget, bekendtgørelse af valgresultatet mv. 
3. Antallet af pladser til forskudte valg, besluttes af valgbestyrelsen under 
hensyntagen til kandidaternes ønske til valgperiode. 
4. Alle forældre skal informeres skriftligt om det forestående valg senest 1. 
marts. 
5. Valget til de forældrevalgte repræsentanter finder sted i perioden fra 1. marts 
og afsluttes senest den 1. juni. 
6. Interesserede forældre kan lade sig opstille på forældremøder eller ved 
henvendelse til skolens ledelse. Seneste frist for kandidatopstilling er 14 dage 
efter det officielle valgmøde (se næste punkt). 
7. Der afholdes et officielt valgmøde, hvor kandidater kan fortælle om deres 
mærkesager mv. Mødet afholdes senest den 1. maj. 
8. Såfremt der ikke kan opnås fredsvalg, afholdes valg. Valghandlingen 
gennemføres på papir, medmindre skolen tilkøber mulighed for elektronisk 
afstemning (tilkøb i TEA) 
9. Der vælges et antal suppleanter samtidig med skolebestyrelsesvalget 
10.Der indkaldes til konstituerende møde inden udgangen af juni. 
11.Eventuelle klager over valget fremsendes til Skole- og Kulturafdelingen 
12.Såfremt der opstår behov for suppleringsvalg på den enkelte skole, 
gennemføres det på samme vis som ordinært valg. 
13.Skole- og Kulturafdelingen er behjælpelig med fælles annoncer i Lokalavisen. 
 

Følgende er på valg: 

Henrik, Janet, Jan, Morten og Dorrit. 

Janet & Morten genopstiller ikke. Henrik er stadig ud 

Dorrit og Jan genopstiller 

Dorte, Michael, Lars og Karina er ikke på valg. 

Hvem kunne være oplagt at spørge? I forhold til sammensætning og repræsentation. 

Gerne en der har forstand på tal og økonomi. Man kan tage ad hoc personer ind i 

bestyrelsen. 

Forældrene orienteres på Aula. 

Valgbestyrelsen (Michael, Kim og Karina) lavet en skrivelse til Aula, som derefter 

sendes ud. 
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Renoveringer og gen-
husning (15 min) KK 

Kiss and ride -  er i proces og er efter planen færdig ved skolestart. 
Ventilation gymnastiksal går i gang omkring d. 13. maj 
Ventilation klasselokaler, alle ønsker er blevet i mødekommet da priserne var 
anderledes end forventet. Da lofterne i centralrummene er asbest, skal dette 
håndteres. Kort orientering om status for forløbet. Tidsplanen er usikker pga. 
corona. Det undersøges om der kan startes før. Der er forskellige ideer i spil. 
Pengene er frigivet i dag. Kim undersøger angående håndvaske i lokalerne. 
Der er opbakning fra forvaltningen og de hjælper med nogle af opgaverne. 
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Personalesituation (10 
min) KK 

Uden repræsentanterne fra elevrådet, uden referat. 

11 Evt. (5 min) Orientering om status legeplads Afd. Vindinge. 
Hilsen og anderkendelse fra bestyrelsen til alle medarbejdere og den måde 
de har løst opgaven med genåbning af skolen. Det er glade børn, der kommer 
hjem fra skole.  
Janet foreslår: videoreferat med bestyrelsens anerkendelse af medarbejder-
nes (lærere, pædagoger og teknisk, administrativt personale) indsats +  pit-
che valget til SKB.  
 

 
2020: 22/4 JH, 20/5 JH, 18/6 NS 


