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Afbud:  
 
Dato: 02.09.2021, kl. 17.30-21.00      Sted: Danehofskolen, Nyborg Referent: NS 
1 Orientering fra 

- Formanden 
- SKB  
- Elevrådet 
- Lærerne 
- Ledelsen  

 
Meget kort resume fra fællesrådsmødet 
 
 
Jens fra Fri Cykler kommer og laver cykeleftersyn på skolen i uge 43 
SDU var på besøg på skolen i går 
Næste uge er der rettighedsuge 
Politiet har været på knallertcheck besøg. 

2 Budget Høringssvar Dokumenter fremsendt til gennemsyn + input fra fællesrådsmødet 
Høringssvar udarbejdes 

Bestyrelsen udarbejdede et høringssvar hvor følgende blev dagsordensat.  
 

 Budgettildeling vedrørende skolekøkken på afdeling Nyborg: 
Skolebestyrelsen undrer sig over, at investeringen er udskudt til 2025  

Cykelsti og tunnel: Skolebestyrelsen glæder sig over den prioriterede ind-
sats vedrørende cykelstien på Vestergade. Vi ønsker, at tunnelen bliver gen-
åbnet for gående og cyklister. 

Bestyrelsen ønsker økonomi til: 

 Udearealer: Belægning på afdeling Nyborg 
 Branding af folkeskolen  
 Rengøring og slid efter fritidsbrugere  

 
 

3 Forældrerejsen Opdatering på forældrerejsen + indsatser drøftes 
Der var nogle nedslag som kunne starte processen: 
Der skal mere turbo på samarbejdet med børnehaverne 
Facebook skal boostes med 4-5 gode historier om ugen. 
Vi afventer hjælp fra en ”kommunikaionsrådgiver” i forhold til at skabe inte-
resse for Danehofskolen. 
Brev til potentielle skole startere med merkandise 
Vælgermøde på Danehofskolen. (faciliteres af elevrådet) 
 

4 Forældremøder Budskaber til forældremøder – diskussion og powerpoint 
Formanden gennemgik bestyrelsens Power Point til brug ved forældremøderne 

5 Rejser + forening Status: Hvor er vi nu?  
Diskussion: Næste skridt og hvordan kommer vi i mål? 
Princip for skolerejse 8.årgang 
Ledelsen kigger på princippet og ledelsen genbesøger de økonomiske aspekter. 
Ligeledes tages der stilling til det forhåndenværende Nord+ projekt 
Kommunikationen til de enkelte klasser efterfølgende er essentiel. 

7 Trivselsrapport Kort Gennemgang 
Rapporten peger på,at den indsats som rettighedsrådet har igangsat i forhold til 



toiletforhold er nødvendig. 
Ligeledes er indsatsen omkring frikvarterne også nødvendig. 

8 Personalesituation 
Ledelsen præsenterer  
Uden elevråd 

Orientering uden referat.  

9 Evt. (5 min)  

10 Til næste møder Princip for Lejrskoler 

 

 

 


