
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Afdeling Nyborg, Ringvej 1, 5800 Nyborg  
Afdeling Vindinge, Skolevej 15, 5800 Nyborg 
Tlf. 63337022, E-mail: Danehofskolen@nyborg.dk        
                                            
DATO: 20.11.2019 STED: Afdeling Nyborg; 19.00 – 21.00  Referent; Kim 

Deltagere: Lars Trampedach (LT), Karina L. Gottlieb (KG), Michael Bendix (MB), Dorrit Pe-
dersen (DP), Dorte Nørregaard (DN), Jan Nielsen (JN), Janet Puk Mikkelsen 
(JM), , Søren Kæstel (SK), og Kim Kruse Hansen (KH) 

Fraværende Susanne Jørgensen (SJ), Hans Milter Pedersen (HP), Anders 7, 9. årg., (Elev-
rådsformand), (Elevrådsnæstformand) 

 

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: 

• Ingen beskeder 
 
SKB: 

• DN - vedr. forældrerejsen - der er afsat et beløb i en central pulje til 
alle skoler ift. branding, og den kan søges ved kommunen. Dette mø-
de har desværre være udsat, og derfor vil det først komme på til næ-
ste SKB-møde 

 
Elevrådet: 

• Ingen beskeder 
 
Lærerne: 

• Ingen beskeder 
 
Ledelsen: 

• Første samling på skolen af rettighedsrådet ved 30 års dag for børne-
rådet 

• Til den kommende indskrivning 14.1.20 kl. 17-18 Nyborg - Vindinge 
15.1.20 åbent hus/informationsmøde 

• Kvalitetsrapporten - hvor SKB bl.a. skal udtale sig, bl.a. om forældretil-
fredshedsundersøgelsen, men først når den offentliggøres, som rap-
port - deadline 20.01.20 

 
Gymnasiet: 

• LT - oplæg vedr. hvordan de arbejder med statistik  
 

2 Årsberetningsmø-
de/foredragsaften 

10 min. Karina 
• Stort nyt tiltag fra SKB - en årsberetning m.m.! 
• Struktur på mødet ½ time til årsberetningen og 1½ time til bl.a. et ak-

tuelt foredrag 
• Dato Karina vender tilbage med nogle datoer for det kommende ar-



rangement 
• Et emne til arrangementet kunne bl.a. være digitaldannelse 

 
3 Ressourcemodel 2021 15 min. Drøftelse. Møde 25. november, hvem deltager? 

• SKB er meget glade og tilfredse for tidshorisonten for den kommende 
høringsfase vedr. ny ressourcemodel for folkeskolerne i Nyborg 
Kommune 

• Informationsmøde omkring den ny ressourcemodel er mandag den 
25. november 19-21 - deltagelse fra Danehofskolen er - MB, SK, KG  

• SKB fik sat gang i drøftelsen og er i gang med høringsprocessen - MB 
indkalder til møde, hvor deltagerne er KG, LT og MB. Høringssvaret 
skal være færdigt inden den 16.12 

 
4 Princip fagligt udbytte 15 min. Status. Udvalg Janet, Michael og Hans 

• Hvordan kan man udvikle et princip og sætte nogle hjørneflag på det-
te område - f.eks. omkring fagudvalgenes funktioner, opgaver og pæ-
dagogik 

• To kerneområder kunne bl.a. være: 
o Det fagligt udbytte  
o Kommunikationen om det faglige udbytte - kommunikations-

formen til hjemmene om elevens faglige udbytte 
• Hvad skal SKB kigge efter ift. deres tilsynspligt - SKB skal/kan f.eks. 

deltage i fagudvalgsmøde 
• Udvalget udsender deres udkast til resten af SKB, hvorefter det tages 

op på næste møde - aftalen er, at input til udkastet skal afleveres in-
den mødet den 16.1.20 

 
5 Fokus på vikarer i sko-

len 
Hvad er skolens forventninger til vikarer? Hvordan bliver de briefet ift. klas-
serne? Hvad er det for nogle vikarer man bruger? Hvor meget bruger vi 
egentligt vikarer? Osv. osv. osv.  

• SK gennemgår sit oplæg vedr. fakta omkring brugen af vikarer på Da-
nehofskolen: bl.a. - budget, hvornår bruger vi vikarer, ansættelses-
procedure osv. 

• Skal op på et nyt møde (16.1.20), hvor hovedområder bl.a. vil blive -  
Statistikken herom skal foldes ud, og kommunikationen herom 

 
6 Økonomisk status 10 min. Budget undervisningsmidler godkendes. (Bilag) 

• KK orienterede kort om indholdet og processen- SKB acceptere dette 
 

7 Personalesituation 
(Søren)  

10 min. Uden repræsentanterne fra elevrådet, uden referat. 
 

8 Evt.   5 min 
• Punkt til næste møde er faglighed 
 

 
2019: 29/8 JH, 16/9 JH, 22/10 AZ, 20/11 KKH 

2020: 16/1 KKH, 24/2 NS, 24/3 NS, 22/4 AZ, 20/5 JH, 18/6 NS 


