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1 Orientering fra 
- Formanden 
- SKB  
- Elevrådet 
- Lærerne 
- Ledelsen 
- Gymnasiet 

(15 min) Her orienteres vedrørende emner, der ikke er en del af den øvrige dags-
orden. Send gerne forslag til dagsordenen til formand eller skolelederen. 
(Behov for suppleant tiltræder. Procedure.) 
(Fællesrådsmøde) 
 
Formanden: 
• Fællesrådsmøde - orientering og drøftelse om sundhed 

og børne samt skolepolitikken 
• Konference om inspiration til læring i KL-regi 
• SKB - § 9 skal aktiveres, og proceduren herfor følges, da et medlem af SKB skal 

udtræde før tid  
SKB: 
• Der har været et godt møde med Forældreforeningen, hvor der blev aftalt en 

god samarbejdsform mellem dem, SKB og skolen, så alle derved får mest glæ-
de af foreningens store arbejdsindsats 

Elevrådet: 
• Fælles elevrådet - Skolen for livet 
• Det fælles elevråd vil ud og orientere om deres arbejde 
Lærerne: 
• Mellemtrinnet har alle været i Odense Teater og set ”Mio, min Mio” 
• 3. og 4. årgang er med i Odense Symfoniorkester og Sigurd Barrets koncertar-

rangementer den 7. og 11. marts. Nogle af de andre klasser på skolen bakker 
op ved deltagelse i koncerterne  

Ledelsen: 
• Ny sekretær Helle B. Larsen, der tiltræder pr. 5. marts. Hun Kommer med en 

baggrund fra Tornbjerg Gymnasium i Odense 
• Facebook - og en nyoprettet Twitter/Instagram -konto fra eleverne og Susanne 

Jørgensen 
• Kort orientering om IT-sagen på 4kløverskolen 
Gymnasiet: 
• Intet nyt 

 



2 Elevrådet  (20 min) Elevrådet ønsker at drøfte ordensreglen vedrørende deres mulig-
heder for i 9. klasse at kunne forlade skolen i frikvartererne, for at kunne gå 
i Aldi. Vi har nævnt bekymringen om opsyn og tilsyn og risiko for dårlig op-
førsel, rapseri, rygning og usunde varer. Det blev også nævnt, at der tidlige-
re havde været videresalg internt af usunde varer. På den anden side vejer, 
at det er vores ældste elever, og vi opdrager dem til ansvarsfølelse. Når vi 
giver slip på dem, skulle de jo nødigt være uforberedte…  

Det forventes, at elevrådet kommer med forslag til løsninger/modeller, og 
hvis der er overbevisende, kan der evt. etableres en forsøgsordning. 

Elevrådet forslag til ordningen: 
• Lærerne laver en protokol, når eleverne møder ind om morgen 
• Der laves en tavle, hvor man kan sætte sin brik på, hvis man forlader skolen i 

det store frikvarter 
• Klare regler for, når man forlader skolens område - adfærd og opførsel 
• I første omgang er det kun 9. årgang, som må forlade området 
• Konsekvenser, hvis tilliden misbruges - f.eks. stjæler osv. 
• Klare regler ved rygning  
• Usunde varer - hvilke krav er her relevante? 
• Elever og forældre skal orienteres inden ordning træder i kraft  
• SKB anbefaler, at der afsættes en prøveperiode, hvor de nærmere aftaler drøf-

tes færdig mellem udskolingspersonalet og elevrådet. Aftalen godkendes en-
deligt af skolelederen og evalueres efter 3 måneder 

• Elevrådsformanden tager kontakt til afdelingslederen i udskolingen Nikolaj 
Skibdal 

 
3 Orientering om ind-

skrivning 
• Indskrivningsprocenten er pt. for kommende skoleår (2019-2020) 49 elever, 

hvilket svarer til 42,24 % af skolesøgende elever til 0. klasse 
• De endelige tal kommer først pr. 1. marts 2019 

4 Høring I 2x3 millioner. Udkast vedlagt 
• Formanden orienterede om forløbet og processen, der umiddelbart har været 

meget kort  
• Ordningen er kun et-årige, da de politiske partier i byrådet vil arbejde videre 

med en mere permanent model, som skal være gældende for skoleåret 2020-
2021 

• Tilføjelse til høringssvaret vedr. proces, forløb, og hvorfor lave det om for et år 
o Høringsprocesser generelt i Nyborg Kommune 
o Forhold omkring økonomi, politik og embedsmænd 
o Den konkrete model og tidshorisont 
o Den lange bane - bedre og længere planlægningsmuligheder for sko-

lerne 
• Der er et nyt møde om sagen onsdag den 20. februar  
• Formanden styrer forløbet i færdiggørelsen af høringssvaret, der er deadline 

den 25. februar 2019 

5 Høring II Skolepolitik 2019 – 2023. Udkast vedlagt. 
• Den nye skolepolitik bryder radikalt med den foregående, da den var meget 

konkret, hvorimod den nye er meget mere visionær  
• Der lukkes op for et fokus på læringsmiljø, hvor man kan håber på, at der også 

vil følge midler med til opnåelse af målet 



• Udkast til det foreløbige høringssvaret - er godkendt af alle 
 

6 SFO SFO er udfordret v. faldende børnetal samt Nyborg budget 2019.  
• Orientering om tiltagene på begge matrikler ved SK 

7 Henvendelse om besøg Skovparkens Børnehus ønsker besøg af et skolebestyrelsesmedlem: ”Nu prøver vi 
igen. Vi har forældrekaffe fredag den 4. april 2019 og vil gerne invitere et medlem 
fra skolebestyrelsen til at komme for at fortælle lidt om skolen og forældre her kan 
spørge ind til skolen. Det starter kl. 14 og slutter kl. 16, så det kan være 1 time fra 
kl. 14.30, hvis to timer er for meget.” 
• Deltagerne fra SKB, er JN og MB - de lave et super oplæg 
• SK sørger for kontakten JN, MB og Skovparkens Børnehus’ leder 
 

8 Personalesituation 
(Søren) 

(7 min) Uden repræsentanterne fra elevrådet, uden referat 
• Orientering fra SK og KK 

9 Vi vælger at bringe… 
samt næste møde 

Hvad skal med i videoreferatet? OG er der punkter, vi skal berøre på næste besty-
relsesmøde? 
• Elevrådet  
• Skovparkens Børnehus 
• Økonomi 
• Indskrivning 
• Evt. orientering om den ny læreraftale mellem Nyborg Kommune og Lærer-

kredsen 
 

10 Evt.  (5 min) 
• Ingen punkter 

 
 
Man 20/8 V (Ane), Tor 13/9 N (Ane), Ons 10/10 N(Nikolai), Tor 8/11 N(Nikolai), Man 10/12 V(Jesper), Tir 8/1 
N(Jesper), Ons 18/2 N(Kim), Tor 14/3 N(Kim), Tir 14/5 N(Ane), Ons 12/6 N(Ane) 


