SKOLEBESTYRELSESMØDE
Afdeling Nyborg, Ringvej 1, 5800 Nyborg
Afdeling Vindinge, Skolevej 15, 5800 Nyborg
Tlf. 63337022, E-mail: Danehofskolen@nyborg.dk
Afbud: Dorte
Dato: 25.10.22, kl. 19.00-21.00 Sted: Danehofskolen, Nyborg
Referent: Charlotte
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Orientering fra
- Formanden
Nyt medlem af bestyrelsen: Anders Nielsen (børn i 6A og 2V.)
- SKB
- Elevrådet
Præsentation af bestyrelsen.
- Lærerne
- Ledelsen
Elevrådet efterspørger, at dagsorden udsendes tidligere.
Hans Milter Pedersen og Lise Lotte Lørup er genvalgt som
medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen. Der er valg sidst på
skoleåret igen.
Der er lærerpraktikanter på skolen.
De 2 nye afdelingsledere Mia Lund Madsen (administrativ leder) og Ida
Nordendorf Knudsen (afdelingsleder Vindinge fase 1 og begge SFO’er)
er startet 1.10. De præsenterer sig på kommende bestyrelsesmøde.
Nyborg kommune er i gang med arbejdet med komponent
undersøgelsen. Der har været proces med personalet på Danehofskolen
ift. arbejdsmiljø og fokus på, hvad vi kan optimere.
Danehofskolen har også gang i kortlægning af den professionelle kapital
på skolen. Der anvendes anonyme spørgeskemaer, som medarbejdere i
skolen skal besvare. Herefter skal der konkretiseres og arbejdes med
indsatser på hele skolen. Dette arbejde foregår på alle kommunens
skoler.
Der har været henvendelse fra forældre på 5. årgang på skoledagens
længde. I dette skoleår er planlægningen fastlagt, men overvejelser og
undersøgelse om andre muligheder tages med i kommende principper
for skemalægning.
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Budget 23(PKRA)

3

Elevrådet madordning

4

Elevrådet Centralrum
C

Ledelsen informerer.
Der er orienteret, og punktet kommer på næste møde.
Madordning skal på dagsorden til næste elevrådsmøde, så der bliver
arbejde videre med ordningen.
I Centralrum C er der behov for afklaring omkring inventar og
fordeling/brug af rummet. Emnet tages på fasemøde for personalet og
vendes med elevrådet efterfølgende.
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Klassedannelser på 7.
årgang (PKRA)

Oplæg fra Pernille og Charlotte. Drøftelse og godkendelse denne eller
næste gang.
Drøftelse om fordele og ulemper ved klassedannelser på 6. og 7.
årgang. Der er behov for at finde en struktur, der giver tryghed og færre
lærerskifte. Der tales om prøvehandlinger for en ny ordning.
Obs på arbejdet på skolen med tydelige nedslag, hvor der er
samarbejde på årgange i fase 1 mellem Nyborg og Vindinge.
Faseopdeling for at styrke det relationel og faglige udviklingsarbejde
mellem lærer og elever. Tydeligt børne- og ungemiljø.
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Klasse-skifte /
afdelingsskifte (PKRA)
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Forældremøder og
forældresamarbejde
(PEKRA)

Der udarbejdes et forslag til proces af ledelsen til næste
bestyrelsesmøde, hvor det skal besluttes, hvad der skal arbejdes videre
med. Der skal sættes god tid af til punktet.
Drøftelse af princip og fastsættelse af proces for det videre arbejde med
et princip.
Det er besluttet at der skal udarbejde et overordnede princip for
klasseskifte på Danehofskolen.
Lisbeth udarbejder oplæg til næste møde, hvor bestyrelsen godkender
endeligt princip.
Drøftelse af princippet om forældresamarbejde. Godkendelse næste
gang.
Dialog omkring strategi for arbejdet med forældresamarbejde på
Danehofskolen.
Eksempler på relevante emner:
Kontaktforældre, bestyrelse, deltagelse til møder, kommunikation fra
ledelse, kommunikation fra lærere, skolehjemsamtaler, forældremøder.
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Forældrerejsenskolebestyrelsens
udviklingsprojekt (LT)
Personalesituation
Ledelsen præsenterer.
Uden elevråd.
Evt. (5 min)

Input sendes til Charlotte inden december. Derefter samler Pernille og
Charlotte et fælles skriv på mulige perspektiver/emner. Derefter
udvælger bestyrelsen fokuspunkter, der arbejdes videre omkring til
mødet d. 4. januar.
Kort introduktion og evt. opstart på projektarbejde.
Rykkes til kommende møde.
Orientering uden referat.

Hjemmeside skal opdateres med bestyrelsens medlemmer
Bestyrelsen udarbejder beskrivelse omkring udfordringer omkring
parkeringsforhold og farlig skolevej på afd. Vindinge.

Kommende punkter

•
•
•
•
•
•

Branding af skolen – Rettighedsskole
Princip for forældrekørsel på Danehofskolen
Samarbejde mellem skole og hjem
Klasseskifte
Klassedannelse i Fase 2 (6./7. årgang)
Næste møde er tirsdag d. 23.11.2022

