Forældreforeningen er en gruppe af aktive forældre, som i samarbejde med skolen laver forskellige
aktiviteter for eleverne og deres familier.
Forældreforeningen kan ikke fungere uden forældrenes opbakning. Et årligt medlemskab koster
100 kr. pr. familie.
Pengene bruges til at forsøde hverdagen for børnene, ikke til vedligeholdelse.
Forældreforeningen arrangerer forskellige aktiviteter for at tjene penge, f.eks. aktiviteter til
skolefesterne, hvor vi vil bede forældrene om hjælp.
Bank: konto nr. 9227 4577571169 i Spar Nord. : Mobilepay: 32879
Kontakt os via:
Facebook: Danehofskolens forældreforening eller mail: danehofforaeldreforening@gmail.com
Der er valg til Forældreforeningen i starten af det nye skoleår, mød op og gør en forskel.

Hvem er vi i bestyrelsen:

Dorde Byebiergaard Olsen: Formand. Mor til Clara i 1.B
og Anna på 5 år. Uddannet fysioterapeut, 38 år.

Hanne Ringen: Næstformand. Mor til Matilde i 3. v.
arbejder hos TDC, er uddannet markedsøkonom i
logistik, 48 år

Stine Jessen Jensen, Kasserer. Mor til Ida i 9.y, Carl i 6.y
og Ellen i 4.v. Journalist på Fyens Stiftstidende, 45 år

Dorrit Birch Pedersen: Sekretær. Mor til Isak i 7.x og
Johanne i 6.B, arbejder hos Tenax Sild, er uddannet
sygeplejerske og folkeskolelærer.

Stine Beedholm Poulsen: Mor til Alma i 1.v, Frode på 4 år
og Vigga på 1 år, uddannet lærer og arbejder i en
heltidsundervisning i Nyborg, 34 år

Sille Krum: Mor til Silas i 1.b og tvillinger på 4 år,
uddannet lærer, arbejder på et 10. klassecenter, 34 år

Sara Johannsen: Mor til Noah i 1.b, Mai på 5 år og Gry på
3 år. Er pt. hjemmegående, er uddannet pædagog, 38 år.

Jeanette Hymøller: Mor til Julia i 1.a, Josefine i 7.y og
Jasmin i 9.b på Birkhovedskolen, Lønkonsulent ved
Nyborg kommune, 43 år.

Camilla Huusom: Kontaktlærer fra Danehofskolen afd. V.
Indskolingslærer, kompetencelærer, læsevejleder på Afd. V
og lærerrepræsentant i skolebestyrelsen. Camilla
videreformidler information til Bente afd. Nyborg.

