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

Afbud fra Janet. 
Formanden: Velkommen til nyt medlem af SKB og Hans er nyvalgt TR. Hans er læ-
rer på afd. Nyborg og er i udskolingen. 
SKB: Orientering om sag. 
Afbud. Elevrådet. 
Camilla og Vivian har ikke ønsket at fortsætte i SKB. Der er p.t. kun en fast deltager 
fra medarbejderne, men der kan være deltagelse ad hoc. Der er 2 pladser, men det 
er ikke et krav at de er besat. Hans forsøger at finde en, gerne fra Vindinge. 
Nyborg budget kommer i høring 1. okt. – 17. okt.  
Ledelsen: Kiss and ride, Søren fremlægger plan. Justeringer diskuteres.  
Afd. Vindinge. Ny asfalt, ny servicemedarbejder, Legeplads  
LT. kontakte gymnasiet angående plads i bestyrelsen. 

2 Arbejdstilsynet Oversigt over påbud samt handleplan. Orientering og drøftelse af de enkelte på-
bud, hvoraf flere er bragt i orden. Rengøring, der er dialog med serviceteamet om-
kring kvaliteten af arbejdet. Kort snak om centrale ting i de enkelte påbud. 

Strategi for håndtering af påbud og eventuel kontakt til pressen. 

3 Årsberetning Michael/Søren. Hvordan kan vi på bedste vis håndtere forpligtelsen til en beret-
ning? Det primære er information ud til skolens forældre. Der foreslås en form for 
elevproduceret årsberetning evt i form af interview med formanden/reportager fra 
centrale pointer f.eks. fra UNICEF rettighedsskole og Kiss and Ride. 

På næste SKB møde kommer formanden med oplæg over centrale emner, der skal 
tages med i rapporten.  

4 Forældremøder Michael har været med på 1.a. og 1.b.s forældremøder. Janet 2. klasser og 4. - 6. v. 
afd. Vindinge. Gennemgang af oplæg fra Michael. Rundsender slides. 
Helle (sekretær) har planen.  

5 Forældrerejsen Michael. Status på initiativet. 
Ejedomsmæglerkaffe 
Forældrekaffe ved skolepraktik 
Frafaldsinterview 
Kontakt til udvalgsformanden, fællesmøde på tværs af folkeskolerne…? 
På sigt: 
Det store analyseprojekt 
Housecall 
Ny folder 
Kommunikationsstrategi 
Unicef børnekonventionsmøde 
Exit polls  
Kendisambassadører 
Der planlægges et nyt møde, Dorthe ansvarlig for mødet og indkaldelse. 

6 Forældreforeningen Forældreforeningen har sendt et brev, situationen er meget alvorlig – der er behov 
for at genopfinde samarbejdet og dialogen, ellers er der risiko for at foreningen 
nedlægges. Forældreforeningens bestyrelse ønsker at SKB forholder sig til forenin-
gens fortsatte beståen. Der indbydes til møde mellem foreningen, SKB og ledelse, 
hvor situationen drøftes. Oplæg fra forældreforeningen inden. 



7 Ventilation Status og drøftelse. Orientering. Der er politisk opmærksomhed på sagen. P.t. drøf-
tes forskellige praktiske løsninger. Der er endnu ikke nogen endelig beslutning. Det 
forventes umiddelbart, at der kan gennemføres en løsning i løbet af 2020.   

8 UNICEF Rettighedsskole Status og drøftelse. Orientering. Uge 38 er rettighedsuge med arrangement 
d. 20. september, med stjernerettighedsløb. Der skal laves et rettighedsråd, 
Lars T meldte sig. 

9 Årets indsatser Skolepolitik. Initiativet forventes gennemført med genkendelig symbolik på 
2 områder fra skolepolitikken, fra januar 2020. 
Professionel kapital. Aftale med lærerforeningen DLF. 
Kerneopgaven i Nyborg Kommune. 
Unicef rettighedsskole med start i uge 38. 
Påbud AT. Der arbejdes løbende med disse. 
Ny struktur august 2020.  
Passes ind i  strategilærred og ”Forældrerejsen”. 

10 Personalesituation 
(Søren) 

Uden repræsentanterne fra elevrådet, uden referat 

11 Vi vælger at bringe… 
samt næste møde 

Michael. Hvad skal med i videoreferatet? OG er der punkter vi skal berøre på næ-
ste bestyrelsesmøde? 
Årsberetning evt. på baggrund af tidligere og kommende videoreferater.  
Forældrerejsen og faldende elevtal i Nyborg Kommune 
Positiv politisk vilje omkring kommende renovering 
Kommunikation 
Psykisk arbejdsmiljø 
Budget 
Vikarordning 
Bestyrelsesmøde 16. september flyttes til 10.oktober af hensyn til høring om Ny-
borg budget. 
Oplæg om UNICEF Rettighedsskole. 
Forældrerådet  

12 Evt.  Elevrådet. Der er ikke valgt nye medlemmer, der er valg i løbet af kort tid. 

 
2019: 29/8; 16/9; 10/10; 22/10; 20/11. 
2020: 16/1; 24/2; 24/3; 22/4; 20/5; 18/6. 


