SKOLEBESTYRELSESMØDE
Afdeling Nyborg, Ringvej 1, 5800 Nyborg
Afdeling Vindinge, Skolevej 15, 5800 Nyborg
Tlf. 63337022, E-mail: Danehofskolen@nyborg.dk
DATO: 10.10.2019

STED: Afdeling Nyborg; 19.00 – 21.00

Referent; Ane

Tilstede: Michael, Karina, Jan, Jeanet, Lars, Hans, Sus, Søren og Ane.
1

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

Her orienteres vedrørende emner, der ikke er en del af den øvrige dagsorden.
Send gerne forslag til dagsordenen til formand eller skolelederen.
Punktet må ikke overstige 15 min.
Formanden:
Byder Sus, ny lærerepræsentant velkommen.
SBS:
Karina spørger til deltagelse i science talent. Et talent udviklingsprogram for
udskoling og gymnasie. Sus og Hans, begge lærer i udskoling er positive i forhold til deltagelse. Skolen deltager også i et forløb fra Nyborg gymnasie, dette
vil fortsat blive prioriteret. Hans og Sus vil undersøge muligheder og tage det
med i udskolingen.
Jeanet spørger til om der findes lignede projekter omkring det danskfaglige?
Elevrådet og lærerne:
Der bliver spurgt til om elevrådet snart er fuldtalligt. Hans undersøger det.
Ledelse:
Kiss and ride, der er en plan, der bliver udført i 2020.
God start på UNICEF rettighedsskole. 114 børn ønskede at være med i rettighedsrådet, og der blev trukket lod.
Arbejdstilsynet, der arbejdes med påbuddene via trio.
Ventilation, denne opgave ligger i det politiske niveau.
Gymnasiet: -

2

Udtalelse Nyborg
budget 2020

10 min. (bilaget er ikke kommet endnu….)
Det er en fremskrivning af budget 2019.
Hans har nogle generelle betragtninger – når børnetallet falder bliver det
dyrene at drive skole, elevtallet falder, men det gør klassetallet ikke.
Der bør afsættes penge til vedligehold, ventilation og fysisk arbejdsmiljø på
hele skoleområdet. Så kommunen undgår sager som vores ventilation.
Michael har betragtninger i forhold til ventilation og fysisk arbejdsmiljø, som
kan ind tænkes omkring lærings og legemiljøer der skal på dagsorden i 2021.
Opmærksomheden og midlerne til det, er nødvendige at ind tænke nu.
Vores skole har brug mange fritidsbrugere, det er nødvendig at det ind tænkes i rengøringsbudgettet.
Søren har et ønske om der bliver prioriteret skolerejser til 8 kl.
Michael laver et høringssvar, som øvrig bestyrelse forholder sig til virtuelt.

3

Ny økonomisk styring
af folkeskolerne i Nyborg

10 min. Søren. Bilag. Orientering.
Nyborgs skolevæsen segregere for mange børn til specialskolerne. Det er dyrt
for hver enkel skole. Derfor er der en ny økonomisk fordelingsnøgle på vej.
Den vil indeholde et basisbeløb til hver skole. Der laves en pulje, hvor særlige
behov omkring børn og undervisning skal finansieres fra. Denne pulje skal
skolechef og skoleledere i fællesskab administrere.

4

Fra årsplanen

5 min. Eftersyn af principper. Hvilke ønsker bestyrelsen at starte med? Hvordan vil bestyrelsen gerne have det gennemført.
Bestyrelsen ønsker at have et eftersyn på princippet om fagligt udbytte. Det
læses igennem til næste møde, hvor det behandles med udgangspunkt i refleksions skemaet til principper.

5

Høring

5 min. Styrelsesvedtægt – ændring. Bilag.
Vores styrelse vedtægter er opdateret.

Sus fortæller om AULA.

Sus viser den nye hjemmeside i AULA og hvilke planer hun har med den.
Hun modtager gerne input fra bestyrelsen om hvad de gerne vil have på siden. PÅ næste møde tages et fælles billede og aftales hvad der skal stå om
hver enkel bestyrelsesmedlem på siden.

6

Fra fællesrådsmøde

10 min. Der var fællesrådsmøde d. 4/10. Karina og Michael deltog. Elevtal
Nyborg, skole politik.
På mødet var budget gennemgang.
På kommunalt plan er der en større kortlægning omkring kerneopgaven i
gang, ved hjælp af konsulent Karsten Fisher. Det var der oplæg med efterfølgende gruppedebatter om.

7

Forældremøder

10 min. Evaluering.
Der var meget forskellige oplevelser af at deltage i forældremøderne.
Det giver meget god mening i indskolingen hvor mange forældre viser stor
interesse for skolebestyrelsen. I mellemtrin og udskoling det der brug for en
drøftelse omkring, hvad, hvordan og hvorfor der er emner der skal formidles.
Det skal lægges ind i årsplanen, at mødet i april skal bruges til forberedelse af
det kommende skoleårs forældremøder.

8

Årsberetning

10 min. Michael/Søren. Hvordan kan vi på bedste vi håndtere forpligtelsen til
en beretning? Drøftelse.
Michael har været referater for året der er gået igennem. Han skønner det
giver materiale til en årsberetning på ca. 20 min.
Det drøftet i hvilke anledning denne skal gives. Der er mest stemning for et
oplæg vedr. børn liv på nettet og hvorledes man som forældre hjælper sit
barn rundt her.
Mange klasser har i emneugen arbejdet med et system der hedder, dit liv på
nettet. Systemet har også en forældredel.
Sus og Karina vil til mødet d. 20/11 lave et oplæg om emnet.
Der sigtes efter at afholde et forældrearr. sidst i jan. 20.

9

Forældrehenvendelser.

Michael har deltaget i indskolingens forældremøder, det har skabt god kontakt til flere forældre, der er meget interesserede i skolebestyrelsens arbejde. Især 1 banker på, i forhold til de tomme pladser i bestyrelsen.
Man skal vælges til bestyrelsen, men hun kan tilbydes en plads som observatør, uden stemmeret, men hun kan ytre sig og få kendskab til bestyrelses
arbejde, før der er valg.
Parkeringspladsen om morgen er et rod, der ses frem til den nye og udvidede
kiss and ride. Søren vil genoplive samarbejdet med innovationslinjen i forhold
til at anvende nudging i området.
Også for at få cyklerne væk fra fortovet.

10

Personalesituation
(Søren) 7 min

Uden repræsentanterne fra elevrådet, uden referat.

11

Evt. 5 min

Michael kan fortælle han ikke har tid til at lave video referat, ingen andre
melder sig til opgaven.
Det vedtages at bevare mødet d. 22/10.

Punkter til næste møde:
Læs princippet om fagligt udbytte og refleksionsskema/ Michael og Søren.
AULA hjemmeside – billeder og fakta om bestyrelsen/ Sus.
Mødet d. 20/11:
Oplæg om dit liv på nettet, og møde med årsberetning./Karina og Sus.
Evt. oplæg og drøftelse om professionel kapital/Hans.

