
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Afdeling Nyborg, Ringvej 1, 5800 Nyborg  
Afdeling Vindinge, Skolevej 15, 5800 Nyborg 
Tlf. 63337022, E-mail: Danehofskolen@nyborg.dk        
                                            
DATO: 14.05.2019 STED: Afdeling Nyborg; 19.00-21.00  Referent; Ane 

Tilstede: Søren, Michael, Dorthe, Karina, Camilla, Lars, Jan og Ane 

Bemærk; Gæst; Finn Nielsen kommer kl. 19, for at informere om AULA. 

1  
AULA  

 

(20 min) August 2019 kommer erstatningen for intra  – orientering og drøftelse. 
Gæst; Finn Nielsen. 

Rigtig fint oplæg. Hovedpointer udtaget.  

• Intra lukker d. 31/7. 

• Der logges på Aula med unilogin – Alle ens børn fra vuggestue til slut sko-
legang er på Aula. 

• Der er direkte adgang til meebook.  

• Aula kan tilgås fra alle platforme.  

• Mere og god info på www aulainfo.dk 

På næste møde vil bestyrelsen drøfte principper for forældres brug af Aula.  

2  
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. 
 
Formanden - Morten vil gerne træde ud af bestyrelsen. Henrik er trådt ud. Besty-
relsen skal, på næste møde, forholde sig til hvordan frafald håndteres, når der ikke 
er suppleanter.  
SKB - Michael og Jan har som en del af markedsføringen, været til forældre-
kaffe i en børnehave. Det var en god oplevelse, og Søren kunne give gode 
tilbagemeldinger fra daginstitutionen.  
Elevrådet – ikke til stede. 
Lærerne – I Vindinge var der flexuge efterfulgt af fest, hvor børnene under-
holdt, der var 279 tilmeldte men fremmødet skønnes til ca. 350.  
Gymnasiet – ikke til stede.  
 

3  
Indeklimaproblematik 

 
(20 min) Søren. Status og erfaringer (forældre, forvaltning, politikere) 
Arbejdstilsynet: APV 
Danehofskolen vil få 3 – 4 påbud fra arbejdstilsynet.  

1. Apv elektronisk, skal også være til rådighed i papir. 
2. Manglende gelænder i gymnastiksal – udbedres inden 1. nov.  
3. Ældre kompresser mangler tilsyn – udbedres eller skottes inden 1. 

nov.  



4. Mangelfuld rengøring, særligt over 180 cm. I højden. I rengørings-
budgettet ikke sat af til hovedrengøring siden 2010. Økonomisk 
byrde, for skolen. 

Det er fastslået hos embedslægen, at der ikke er helbredsmæssige konse-
kvenser i forhold til rengøring og co2 niveau. 
En hovedrengøring af afd. Nyborg anslås til 86000 kr.  
Der er vilkår for Danehofskolen , der lægge pres på rengøringstandarten. 
Bl.a. mange fritidsbrugere.   
Der vil sener komme en melding ang. Co2 målinger.  
Bestyrelsen drøftede hvordan sagen kan løftes strategisk i forhold til politi-
kere og medier.  
  

4  
Forældrerejsen 

 
(10 min) 

- Udvalget rapporterer.  
- Agenda til mødet jf. Doodle  
- feedback på snak vedr. ”Brug folkeskolen på Nørrebro” – Marie 
-  

Michael har snakket med Maria fra Brug folkeskolen på Nørrebro. En sam-
menslutning der understreger at det er et tiltag fra forældre til forældre. 
De har haft forskellige tiltag bl.a. : 
Politikere og forældre mødes omkring forskellige tematikker, møderne faci-
liteters af brug folkeskolen.  
Brug folkeskolen har siddet på legepladsen og stillet sig til rådighed for snak.  
Brug folkeskolen har haft direkte taletid hos politikerne. 
Bestyrelsen havde en drøftelse i forhold til hvordan konceptet kan overfø-
res til Nyborg. Kan der aktiveres andre rundt om skolen, bedsteforældre, 
dag institutioner  osv.? 
Er det noget vi kunne med de andre folkeskoler? 
 
Nogle i bestyrelsen havde været med til  opstarts forsøg på brug folkesko-
len, tidligere og der havde ikke været nogen energi i det.  
 
Der er nedsat en udvalg, hvis formål det er at afdække hvordan der skal 
arbejdes med emnet.  
  

5  
Nyborg Kommunes 
kerneopgave 

 

(10 min.) Byrådets forslag sendes i høring + bilag til orientering.  
Søren medbringer et udkast til næste møde. 

 
6  

Årshjulet 
 
(10 min) Skolebestyrelsens mødeplanlægning 2019-2020. Ønsker og forud-
sætninger. Skolepraktik. Status for børnehavernes besøg. 
Ane laver et udkast til næste møde. 
 

7  
Struktur august 2020 

 

(15 min) Søren. Der planlægges en omlægning i strukturen for skolen.  
Søren beskriver kort at ledelsesteamet har varslet en ændret afdelings opdeling, 
hvor skolen vil blive opdelt i 2 afdelinger, på tværs af matrikler. Jesper og Ane skal 



leder fra 0 – 4 kl. Nicolai og Kim skal lede 5 – 9 kl. Søren position vil blive mere 
overordnet, fra skoleåret 20/21.   

8 Personalesituation 
(Søren) 

(7 min) Søren. Uden repræsentanterne fra elevrådet, uden referat 

9  
Vi vælger at bringe… 
samt næste møde 

 
(5 min) Michael. Hvad skal med i videoreferatet? Michael laver videoreferat fra 
sidste møde.  
Er der punkter vi skal berøre på næste bestyrelsesmøde? 
Principper for forældres brug af Aula.  
Udtræden af bestyrelse? 
Forældrerejsen. 
Høringssvar kerneopgaven.  
 

10  

Evt.  

 
(5 min). Det forlyder friskolen kontakter vores elever direkte. Michael og Jan sen-
der spørgsmål til Søren, som stiller dem i rette forum.  

 
 
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) 


