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STED:
Referent; KK
1
Orientering fra
Formand:
- Formanden
 MB orienterede elevrådsmedlemmerne om procedure og forløb af et
- SKB
SKB-møde
- Elevrådet
SKB:
- Lærerne
 Trafik på afd. Nyborg Kiss and Ride banen – JN har været på stedet –
- Ledelsen
dette område skal bl.a. med på kommende forældremøder, så man
derved kan undgå problemer og frustrationer
Elevrådet:
 Præsentation af fire medlemmer (18 medlemmer i alt på afd. Nyborg):
o Formand:
o Næstformand:
o Rettighedsrådsformand:
o Fælleselevrådet:
 Hovedpunkter for indeværende skoleår: Udeområdet, lange skoledage, indeområdet og undervisningen
 Emne på tværs af alle folkeskolerne i Nyborg Kommune
o Klima og miljø
 Kun 9. årgang må forlade skolen og ikke 7. og 8. årgang
 Fælleselevrådet – Rep. Anders og Ejla mødes ca. en gang om måneden, emner for dette forum er bl.a.:
o Mobning
o Kantiner
o Fællesskab mellem skolerne
 Rettighedsrådet – formanden Karoline er bindeleddet mellem rettighedsrådet og elevrådet på Danehofskolen. Fokusområder:
o Tryghedsvandring på skolen
o Corona
o Sprog/krænkelser
o Toiletforhold – er blevet meget bedre
Lærerne:
 Fase C er kommet tilbage på skolen
 Der mangler stadigvæk lidt oprydning på skolen
Ledelsen:
 Politisk udvalg på besøg i december på Danehofskolen afd. Nyborg,
for bl.a. at besigtige resultatet af renoveringen
 Den lange gang bliver malet hvid






Fase B skal gøres klar fredag den 23. oktober – eleverne på 5. og 6. årgang arbejder hjemme, Ungdomsskolen underviser 4. årgang i Nyborghallerne osv.
Inklusionsteamet er i proces og ved at komme på banen
Trimdagen på Afd. Vindinge var i medierne med borgmesteren på besøg
Udfordringer på afd. Nyborg med fester på skolen i weekenden – dette kan evt. tages op på elevrådsniveau

2

Skolebestyrelsens
arbejde
(Michael)

Kort oprids af reglerne i skolebestyrelsen og hvordan vi forvalter dem
 Orientere om procedure vedr. referatet og godkendelsesprocedure
 Arbejder under og med tavshedspligten
 Man må godt referere fra referatet, og hvad man selv har sagt på det
aktuelle møde

3

Forældrejsen
(Michael)

Tilbagespil fra hurtigt arbejdende udvalg
 Der er et hurtigt arbejdende udvalg
 LT og MB har genbesøgt de 6 områder og orienteret PK
 Opsamling:
o Pulje (75.000) i Nyborg K. til branding af folkeskolerne – ansøge
nogle midler herfra
o Bl.a. lave materialer om aktiviteter på skolen, som også kan uddeles
o Få hjælp til analyser og strategier
o Drøftet indskrivningsbrev til kommende 0. årgang – opbygge et
samarbejde med de 5 daginstitutioner – for at få skabt den røde tråd
o Børnehaverne – fokus på samarbejde. PK på besøg i alle børnehaverne
o Det videre arbejde, hvor har vi gode relationer og bindinger, og
hvor kunne vi skabe nogle større bindinger. Fortælle den gode
historie. En obligatorisk og permanent opgave er ”den gode
skolestart” i samarbejde med børnehaverne og Dansk skoleidræt
o Ambassadørkorps, der kunne være med til at skabe den gode og
den store fortælling – udbygge samarbejde med kontaktforældrene i alle klasserne og begge afdelinger
o Inddrage indskolingsafdelingen ift. input til bl.a. at forberede
samarbejde
o Nyt møde omhandlende Børnehaverne, Ambassadørkorpset
og– MB, KG, JN og evt. LT

4

Skole-hjem samarbejdet
(Michael)

Forældrehenvendelser vedr. skole-hjem-samarbejdet. Hvordan håndteres
dialogen?
 Henvendelser til SKB-formanden, når tingene er gået lidt skævt?
o Kommunikation og tilgang til skolen – præmisserne er lidt usikre
o Hvordan gør vi? Kan vi skabe nogle retningslinjer?
o Evt. lave nogle aftaler på forældremøderne
o Oplæg fra ledelsen til en fremgangsmodel og procesbeskrivelse
– bl.a. med sparring fra PPR og inddragelse af medarbejderne
o Oplægget forelægges i foråret 2021

o Evt. orientering hver måned til klassen – evt. pige- eller drengegruppen
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Forældreforeningen
(Pernille)

Tilbagemelding
 Forældreforeningen – hvilken størrelse og format skal det have?
 Vigtigt med foreningens formål og forventningsafstemning?
 Sammenhæng til:
o Kontaktforældrene
o SKB
 PK arbejder på et brev vedr. forældreforeningen
 Aftalt et nyt møde i januar med PK
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Lejrskoler
(Pernille)

Tilbagemelding fra det hurtigt arbejdende udvalg
 PK lavede en opsummering vedr. forslag til foreløbige aftaler og principper for den ideelle situation vedr. lejrskoler på Danehofskolen
 Forbehold – 2 eller 3 faset skole, opbakning i medarbejdergruppen,
også om der er linjer eller ej, ansøgning til bl.a. Rasmus+, efterskolebesøg på 7. årgang ect.
 Næste møde midt i januar 2021
 Næste træk er indkaldelse til et møde om en bæredygtig finansiering i
november 2021 – udvalget består af MB, JN og ledelsen. Mødeindkalder er MB eller PK
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corona-situationen
(Pernille)



PK orienterede om forløbet lige før efterårsferien
o Forløbet omkring 3.årg. var godt
o Forløbet omkring 8. årg. var mere kompliceret

8

Gensidig information
(Pernille)



Hvor meget skal vi informere hinanden, for derigennem at kunne spille hinanden gode? Pkt. tages op på næste møde

Personalesituation
10

Evt. (5 min)

Uden repræsentanterne fra elevrådet, uden referat.





Næste møde i november skal der afsættes 15 min. mere, så der er en
rundvisning på skolen afd. Nyborg for at kunne besigtige resultatet af
renoveringen
JN - principper og forretningsorden skal underskrives af skolelederen
og SKB-formanden
MB - henvendelse fra Bastionen vedr. deres arrangementer og tilbagemelding

Næste møde den 24. november på afd. Nyborg kl. 19.00-21.15

