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Afbud:  
 
Dato: 28.04.2021, kl. 18.00-21.00      Sted: Danehofskolen, Nyborg Referent: Nikolai 

1 Opsamling & forvent-
ningsafstemning fra 
sidst 

1 time 

 

Sandwich og snak 
 
Opsamling fra sidst: Skal opgaver/kan opgaver og derigennem; 
 
Forventninger til samarbejde 
Skolebestyrelsens opgave 
Ledelsens opgave 
Løse i fællesskab 

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

Der er et ønske fra forældrene om at få garderoberne til at komme i brug 
igen. 
Ledelsen: der er afholdt online forældremøde med de nye 0. klasser. Det gik 
super godt set i lyset at forældrene ikke er vant til online møder. 
Pernille har været til styremøde omkring bl.a. omgængere og konsekvenser 
af at gå om. 

3 Lejrskoler og rejser Tilbagespil fra udvalg og input til principudarbejdelse 
Frekvens 
Økonomi – forældrebetaling & betaling fra skolen 
Status på donationen 
 
 
Bemærkninger til oplægget fra Nikolai: 
Formålet præsenteret i forhold til hver tur - ikke kun overordnet 
 
Spørgsmål til Langelandsturen - skal forældrene betale mere end kostpenge (ændre 
fra skolerejse til lejrskole) nej, det må skolen ikke. Kan forældreforeningen / klasse-
klassen. Kan vi regne med at forældre bidrager med mad m.m. 
Gælder busser med i dsb/fri rejse? Vi skal undersøge det. 
Hvad skal ellers rejses af penge i forhold til aktiviteter m.m. Kan skolen betale mere? 
Aktiviteter pris et cirka? 
 
Studierejse til enten Berlin eller København. Skal det være 7. eller 8. årgang. 
Der er mad med i prisen her. Vibeskolen indkræver 1800 kr. for en studietur på Vi-
beskolen. De oplever ikke problemer med betaling. 
Det vurderes, at der kan laves en fornuftig tur til budgettet. 
Rejsen kan laves med tog til Kolding og med tog videre. 
Skolen kan sørge for morgenmad, så kostpengene ikke skal dække det. 
 
Konsekvenserne i forhold til lærernes deltagelse og tidsforbrug. 
 
Sende PP rundt til alle i SKB 
Mangler tilbagemeldinger ang. sponsorater / Nikolai arbejder på en afklaring 
 
 
Udvalget skal arbejde videre med flg.: 
 
2. årg. En overnatning på skolen med lærerne/pædagoger 



Formålet med turene 
Kigge igen på forældreudgifterne 
Udgifterne til lærerne 
Forældreforeningen og mulighed for at tjene penge 
Hvornår starter vi det op / indløbsperiode 
Pris for aktiviteter på Langelandsfortet 
 
Michael indkalder udvalget til det næste møde inden d. 20/5 (Lars, Michael, Nikolai 
og Pernille) 
 
Outcome skal være et princip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

Høringssvar 
fællesrådsmøde 

Jf. bilag: Høringsmateriale og bud på hørings-svar 
 
Orientering af hvad der skete på fællesrådsmødet: 
Det blev klart, at selv om elevtallet falder i fremtiden har man sikret en sikker 
drift, ved at tilføre skolerne nogle ekstra midler. 
 
Skolelederne havde en runde i forhold til trivsel og faglighed på skolerne i 
Nyborg kommune set i forhold til corona pandemien. 
 
Høringssvaret: 
Pernille påpegede at det kunne ses som problematisk hvis ledelsen under-
støttede at offentlige midler bliver brugt til pr frem for fremme af elevers 
trivsel og læring. 
Pernille undersøger hvor den halve ressource der går til varme forsvinder hen 
når ledelserne går fra 4,5 til 5 ledere. 
 

5 
 

HOLDDANNELSE - Tur-
boforløb: 7MIO. PULJE 
UDSKOLING: 

 Der er givet 70.000 kr. til at understøtte turboforløb i matematik og dansk for ikke 
uddannelsesparate elever i 8. klasse. 
Der arbejdes på at lave en mellemform, for skoletrætte elever, der kan komme i 
praktik i en del af deres skoleuge, samtidig med de skal opleve sammenhæng i deres 
undervisning. 
Det er et ønske fra Lars, at vi også taler om hvordan vi laver en indsats for at få flere 
elever til at vælge gymnasiet. 

 

6 A20 og fagfordelingen/ Bestyrelsen godkender at der i skoleåret 21/22 vil være en nedsat undervisningsuge 



Nedsættelse af elever-
nes skoledag, skoleår 
21/22 

for elever på Danehofskolen. Ressourcen der derved frigives bruges til 2 lærertimer. 

7 Skoleudvikling Opfølgning på punkterne fra sidst – næste skridt fra skolebestyrelsen 
Pernille gennemgik Power point omkring arbejdsgruppernes arbejde i forbin-
delse med en overgang fra en 3 faset til en 2 faset skole. 
Linje og valgfag 
Michael, Lars, Carina og Dorte deltager i en arbejdsgruppe sammen med Læ-
rere. Nikolai indkalder. 

8 Personalesituation Orientering uden referat.  

9 Evt. (5 min)  

10 Til næste møder 20.05.21 

SFO og skolebestyrelsen(CHARLOTTE) 
Lejrskoleprincip til beslutning 
Æstetiske læringsmiljøer 

 


