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1 Orientering fra 
- Formanden 
- SKB  
- Elevrådet 
- Lærerne 
- Ledelsen 

 Lærerne: 
o Er meget begejstret for de nye lokaler i centralrum A og ventila-

tionsanlægget virker nu. Der mangler vaske med skabe i alle 
klasselokalerne, men de bliver installeret i uge 35  

 Ledelsen: 
o Nye ansættelser – en pædagog i SFO’en - Troels F. Jensen, der 

startede op 1. august, og en ny lærer – Mette Bjært Terkelsen, 
som også begyndte den 1. august. Vi vil gerne byde dem hjer-
telig velkommen på Danehofskolen 

o TRE-I-EN undersøgelse blandt personalet, der oprindeligt skulle 
være foretaget i foråret, men pga. covid-19 er den udskudt til 
september 2020 

o Der er pt. opslået en pædagog- og inklusionslærerstilling, der 
ønskes besat omkring 1. oktober 

 

2 Bordet rundet (35 
min) 

Velkommen til Pernille og bordet rundt – hvem er hvem? Og, Hvad har Pernil-
le af overvejelser ift. indtrædelse i jobbet. 

 Alle SKB-medlemmerne præsenterede sig for den nye skoleleder – 
med deres historik, baggrund for at være i SKB og hovedinteresser i 
det videre arbejde 

 Skoleleder PK præsenterede sig og havde tre store opgaver på pro-
grammet for det kommende år:  

o Proces igangsættes ift. opgavefordeling i ledelsen  
o Visionen omsat i praksis  
o Inklusion og kultur på skolen  

 Fokusområder ift. personalområdet – ”Hvad skal udvikles, og hvad 
skal smides ud med tidevandet?”. Dette ønsker PS at drøfte med alle 
de professionelle læringsfællesskaber (PFL)i den kommende tid, og at 
det er efter aftale med lærerne, hvad der evt. kan bringes videre til 
SKB. 

 

3 Skolestart og Corona 
(10 min) 

o Vi er kommet godt i gang med det nye skoleår trods udfordringer med 
de mange matrikler (i øjeblikket er vi fire steder) og covid-19 situatio-
nen 

o Det har været utroligt varmt, men dejligt med tørt og godt vejr 
o Kunne godt ønske os nogle mere klare retningslinjer ovenfra, men der 

er altid hjælp at hente fra Nyborg Kommune 
o SKB bekræfter at kommunikationen fra skolen til hjemmene har indtil 

videre været i orden og fyldestgørende 
o Fra uge 34 har der været fælles regler på både skolen og SFO’en 



o Mere info udsendes tirsdag den 18.8. fra skolen bl.a. omkring mund-
bind 

 

4 Renoveringen (10 
min) 

Status: 

 Centralrum A er taget i brug fra skolestarten og mangler vask+skabe i 
klasserne (opsættes i uge 35) samt garderobeskab til personalet 

 Gymnastiksalen er også færdig og forventes at tages i brug i uge 35, 
da depotrummene skal færdig- og rengøres. Det er blevet utrolig flot, 
og omklædnings- og brusefaciliteterne er bare blevet super FLOTTE! 

 Næste step er centralrum C, der forventes færdig i begyndelsen af ok-
tober 

 Det sidste område er centralrum B, personalerummet og kontorom-
rådet  

 Vi har på indeværende tidspunkt ikke hørt om forsinkelser, så vi hå-
ber, at det går planmæssigt  

  

5 Budget 2020 (10 min) Status: 

 Fra årets begyndelse så det meget mørkt ud, da vi overførte et stort 
underskud fra 2019 og havde klausul om, at vi kun måtte gå ud af 
budgetår 2020 med et underskud på 700.000 kr. 

 Men pga. corona-perioden og de tilskud, som følger heraf samt nogle 
tildelinger i foråret (til alle skoler i Nyborg Kommune), ser det meget 
lysere ud i øjeblikket. Vi håber på nuværende tidspunkt at kunne have 
reduceret vores underskud fuldt ud med udgangen af 2020 

 Fra stabsfunktionen i forvaltningen har vi fået tildelt en 0,8 pædagog 
til inklusionsområdet (ligeledes for alle skoler i kommunen) og ca. 
400.000 kr. til ekstra lærerkræfter fra staten, men disse midler er 
bundet til stillingerne – bruges de ikke (lærerstillingen) – skal de tilba-
gebetales 

 Det skal tilføjes, at i vores svære økonomiske og ledelsesmæssige si-
tuation i foråret, har vi fået utrolig stor hjælp fra både forvaltningen 
og økonomiafdeling i kommunen 

 

6 
 

Bestyrelsens fokus i 

skoleåret (30 min) 

Se bilag – hvordan griber vi det an? 

 Punktet udsættes til næste møde pga. mandefald 

7 
 

Personalesituation (10 
min)  

Uden repræsentanterne fra elevrådet, uden referat. 

 Orientering fra ledelsen 
 

8 Evt. (5 min)  Hjemmesiden skal opdateres, bl.a. med den nye skolebestyrelse – SJ 
orienteres herom 

 Et opmærksomhedspunkt til næste møde – Forældreforeningen  

 Forældremøder og SKB repræsentanter 
o 1.b – 27.8 - KG 
o 2.a – 7.9 – MB 
o 1.a - MB 
o Michael tager 2.a. 7. 
o At ledelsen skulle bede lærerne om at tage fat i SKB ift. koordi-

nere flere forældremøder 
 

 



 


