
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Afdeling Nyborg, Ringvej 1, 5800 Nyborg  
Afdeling Vindinge, Skolevej 15, 5800 Nyborg 
Tlf. 63337022, E-mail: Danehofskolen@nyborg.dk        
                                            
DATO: 22.10.2019 STED: Afdeling Nyborg; 19.00 – 21.00  Referent; Jesper 

Afbud fra Sus. Julie kommer 19.00 for at fortælle om UNICEF rettighedsskole-status.  

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

Rådet for forældrerejsen mødes torsdag d. 24. oktober. 
Der er godkendt kommunalt budget for 2020. Uddrag fra den politiske aftale 
behandles på mødet. Generelt gode nyheder på skoleområdet. 
Science Talenter, normalt kommer de ikke ud men måske er der en chance 
om at de kan overtales til at besøge Danehofskolen. 
Der er kommet materiale fra Susanne til brug ved årsplanlægningen. 
”Den korte avis” har haft en artikel angående skolen. Der er en redegørelse 
på vej. 
Der arbejdes på at udvikle en ny tildelingsmodel for skoleområdet. Skolen har 
været repræsenteret på ”Gang i gaden” i Nyborg, det var en succes. 
HP har talt med elevrådet, det er dannet og de vil være med på næste besty-
relsesmøde. De er ikke repræsenteret på dette møde. 
LT har haft kontakt til gymnasiet angående dataindsamling. 

2 Rettighedsskole Status for UNICEF Rettighedsskole v. Julie. 
Julie er Rettighedskoordinator. Ideen er at Danehofskolen skal certificeres om 
Rettighedsskole i slutningen af skoleåret 2019 - 2020. Der blev arbejdet med 
Børnekonventionens artikler i uge 38. Der er oprettet et rettighedsråd på 
begge afdelinger. Det vigtigste er at eleverne er med i processen og det teg-
ner godt for de 19 elever i rettighedsrådet. Der er 6 trin som skolen skal igen-
nem inden den certificeres som Unicef Rettighedsskole. Der er børnetopmø-
de på torsdag i København i FN Byen. Der skal 6 elever med og 3 voksne. Der 
bliver lavet en podcast d. 6. november. Det handler om elevernes syn på for-
skellige tematikker. Der er også planlagt en trygheds - og tilgængeligheds-
vandring i løbet af efteråret. Børnekonventionen fylder år d. 20. november. 
Der er manualer til rådighed ift. planlægge undervisningsforløb. 

3 Valg 2020 Kandidater valgt til 2 år og Henrik/Mortens udtrædelse.  
Næste år er Henrik, Janet og Jan er på valg. 
Ideer: Generel information til forældrene 

4 Høringer generelt Proces og ambitionsniveau for fremtidige høringssvar: Hvad kan vi lave af 
geni-streger så tidslommen ikke bliver så presset? 

• Der er i snit mellem 14 og 15 dage til at respondere på det udsendte 
materiale. 

• Dele (måske op til 80%) af et høringssvar kan skrives i forvejen, da 
tematikkerne er som regel kendt i forvejen og er fokusområder. 

• Allerede i foråret vil der være muligheden for at begynde arbejdet 
med kommende høringssvar. 

• Agendasættes i god tid. 
• Hvad er det næste emne, der efterspørges høringssvar? 

5 Princip Bestyrelsen ønsker:  
- at arbejde med et princip om fagligt udbytte. Det skal være konstrue-

ret således at der er plads til at få belyst forskellige områder af feltet 
og nærmere bestemt de pædagogiske indsatser der ligger bag tilgæn-



gelige data. 
- Pejlemærker for faglig progression kan findes i data omhandlende 

trivsel, testresultater, liniefokus og positive relationer. Lærer - og le-
delsesinput inden der laves princip f.eks. besøg af fagudvalg. 
Udvalget bliver Janet, Michael og Hans mødes og starter på arbejdet. 

6 Forældrehenvendel-
ser. 

- MB har responderet på de henvendelser, der har været. 
- Underskriftindsamling indeklimaproblem. Er behandlet på et bestyrel-

sesmøde og afventede budgetgodkendelse fra byrådet. 
- Cykelproblem. Er behandlet på et bestyrelsesmøde. 

7 Personalesituation 
(Søren)  

Punktet er behandlet. 

8 Evt.  Kort om AULA. Grundigere behandling kræver et punkt på et kommende mø-
de. 
Mødet sluttede kl. 20:54 

 
2019: 29/8; 16/9; 22/10; 20/11. 

2020: 16/1; 24/2; 24/3; 22/4; 20/5; 18/6. 


