
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

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

 
Tilstede: Næstformand Lars Trampedach, forældrerepræsentanter  Lisbeth Roses og Heidie Petersen, Sko-
leleder Pernille Kragelund, Viceskoleleder Charlotte Skovgaard, TR Hans Pedersen, Elevrådsrepræsentant 
Angelina Konadu 
 
Dato: , kl. 19.00-21.00      Sted: Danehofskolen, Nyborg      Referent: Charlotte  

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

Formanden 
Formanden er trådt ud af bestyrelsen af personlig årsager. Næstformanden Lars 
overtager opgaven indtil, der er ny konstituering.  
 
SKB 
Kort præsentation af de fremmødte. 
 
Elevrådet: Elevrådet har været udfordret på at rekruttere elevrødder i alle klas-
ser. Der har vært talt om en fleksibel ordning, så det ikke er alle klasser, som 
indgår. 
 
I Madkundskab (valghold) på 8. årgang er det hårdt for eleverne at cykle mellem 
afdelingerne. Der ønskes bustransport.  
Der er flere valghold og derfor er faglokaler i brug både på Vindinge og Nyborg. 
 
De større elever har et ønske om at købe mad på skolen. Forslag om at 7, 8, 9. 
kl. kan købe mad i kantinen på jobcenteret. Kommer på næste møde. 
 
Der ønskes afklaring fra elever i fase 2 på, hvilke møbler der kan indkøbes, eller 
hvordan det nuværende inventar kan fordeles. 
 
Elevrådet efterspørger muligheden for, at der står en lærer ved Aldi. Der er 
mange elever fra 7 og 8. årgang, som går derhen, selvom de ikke må. 
 
Der ønskes et mere afgrænset område udenfor for Fase 2, så de har deres sted 
uden de yngste elever.  
 
Lærerne 
TR oplever, at der har været et par ting, der har fyldt ved skolestart. F.eks. 
mangler skolen fortsat at kunne bruge kopimaskinen optimalt, da der ikke kan 
skaffes toner mv. Leveringstid på nye maskiner og udstyr er over 6. måneder. 
Der har være flere nyansættelser. 
 
Der starter projekt med Naturvidenskab (3 naturfag og matematik) og virksom-
heder for 8 og 9. klasser. Der skal findes praktikpladser. Skolen skal besøge virk-
somheder, og der bliver udarbejdes undervisningsforløb. 
 
Ledelsen 
Ved opstart af skoleåret har der været fælles intro-møde for alle nye medarbej-
dere. Der er mentor-ordning for alle lærere med en erfaren lærer, der har sam-
me fag. Derudover er der sparring fra faglige vejledere og skolens ressource-



team. Der er tæt lederopfølgning. 
 
Skolen er udtrukket til at skulle registrere alle kopier (også digitalt) ift. Copydan. 
 
Danehofskolen er rettighedsskole, og der er i dag afhold oplæg på personale-
mødet for alle lærere omkring indsatser og baggrund for rettighedsskole. 
 
Der er lavet justeringer af ”Nyborgmodellen”, hvilket betyder, at der bliver tæt-
tere samarbejde med socialrådgiver (Maja Lundberg) og psykolog (Melanie). 
Socialrådgiver sidder flere dage på Danehofskolen og skal arbejde forbyggende. 
 
Der arbejdes med ”fraværsprojekt” i samarbejde med psykolog (Helene) og so-
cialrådgiver (Rebecca) for 0. årgang. Psykolog og socialrådgiver deltager på 
kommende forældremøder på 0. årgang sammen med afd. leder, hvor de vil 
informere omkring vigtigheden af, at alle elever kommer i skole. 
 
Rettighedsrådet har et ønske om deltagelse på bestyrelsesmøder.  
Det aftales på dette møde, at Julie og repræsentanter for rettighedsrådet invite-
res med på et senere bestyrelsesmøde. 
 

2 Konstituering af 
Danehofskolens 
bestyrelse 

Dette punkt ledes af Pernille.  

- Der skal vælges en formand og en næstformand 

(Ansættelsesudvalget er formand og næstformand med mindre en af disse for-
falder).  

Ledelsen og bestyrelsen beslutter til dette møde at udsætte konstitueringen til 

næste møde, da der er få fremmødte forældre. Næste møde er torsdag d. 15. sep-

tember. 
3 Skolebestyrelsens 

arbejde 
Lt orienterer Udsættes 

4 Pædagogisk udvik-
ling 

Ledelsen præsenterer, og der bliver mulighed for drøftelse Udsættes 

5 Vikarbudget & 
princip! 

Ledelsen præsenterer, og der skal ske en drøftelse. Påbegyndes et princip. 
Struktur på dagligdagen: Møder er planlagt efter 13.00 f.eks. TVÆRS  
Alle lærere har 10 timer i pulje til vikar. Der sættes kun vikar på, hvis der ikke er 
er anden lærer/pæd. tilstede. 
Skolen har lavet en ordning med ”vikarkørekort”, så vikaren får en god indkøring 
til opgaven. 
Forslag om drøftelse i bestyrelsen ift. hvordan vi bruger vikarer og hvornår. 
 

6 Ledelsesstrukturen 
+ ansvarsområder 

Nyt ledelsesteam. Der er nyansat administrativ leder med uddannelsesbag-
grund.  
Der har været ansættelse af 2 nye afdelingsledere til den administrative stilling 
og som afdelingsleder i Vindinge og begge SFOér. Vi har valgt, at fastholde struk-
turen for at skabe sammenhængskraft, da ledelsen har opgaver på flere afdelin-
ger. Den administrative afdelingsleder er slået på med en administrativ pro-
fil/baggrund. 
 

7 Elevaktiviteter til 
studierejesen 8 kl. 

Udkast til princip (indsamling af penge) 



Princippet er pt. at jo flere penge en klasse samler ind, des mindre forældreud-
gifter er der. Der ønskes en mere ensartet ordning for årgangene, så alle klasser 
har optimale vilkår. Forældrekræfter kan være ulige. Der arbejdes videre med 
princip. Forslag om at der samles ind på årgangen.  

Lærerne udarbejder et oplæg til princip for indsamling af penge. Princippet 
kommer med på et kommende bestyrelsesmøde (11. oktober) 

8 Forældrerejsen LT orienterer med fokus på nye medlemmer. Udsættes til d. 15. september 

9 Arrangementer & 
kontaktforældre-
gruppen 

Galla, Påskefrokost, Dimension 
Der er i ledelse udarbejdet en beskrivelse for planlægning og afholdelse af Di-
missionen på Danehofskolen. Der er beskrevet tovholder og inddragelse af ele-
ver. 
 
Galla er nedlagt af eleverne, da der ikke må drikkes alkohol. 
 
Fase 1 Nyborg har igen i år et større samarbejde med Musikskolen, hvor der er 
undervisning for eleverne og fremvisning for forældre. 
 
Der er ønske om en sommerfest for hele skolen. Ledelsen arbejder videre med 
et forslag, som tages med til et kommende bestyrelsesmøde. 9. klasse skal ind-
tænkes ift. eksamen. 

10 Personalesituation 
Ledelsen præsente-
rer  
Uden elevråd 

Orientering uden referat:  
 

11 Evt. (5 min) Forældremøder.  

Bestyrelsen deltager til forældrene på 0. årgang, 4. årgang og  6. årgang på afd. 
Nyborg og Vindinge. Charlotte sender datoer til Lars, som koordinerer, hvem der 
møder op.  

Kursus for nye bestyrelser 

Søren vil gerne deltage 

12 Punkter til kom-
mende møder 

• Klassedannelse på 7. årgang. 

• Princip for flytning af elever mellem afdelinger og klasser på afd. Nyborg 

• Årshjul for forældremøder på de forskellige årgange. Emner, eksterne og 
interne gæster. 

• Princip for hvordan vi bruger vikarer på Danehofskolen (kommer på be-
styrelsesmøde d. 22.11.22. Også præsentation af de 2 nye afdelingslede-
re. 

• Budget 2022/23. 

• Mulighed for at købe mad for de ældste elever. 

• Lærerne udarbejder et oplæg til princip for indsamling af penge til 8. kl. 
rejse. Princippet kommer med på et kommende bestyrelsesmøde (11. 
oktober). 

• Mulighed for skolefest. 

 


