SKOLEBESTYRELSESMØDE
Afdeling Nyborg, Ringvej 1, 5800 Nyborg
Afdeling Vindinge, Skolevej 15, 5800 Nyborg
Tlf. 63337022, E-mail: Danehofskolen@nyborg.dk
Afbud:
Dato: 15.09.22, kl. 18.30-20.00 Sted: Danehofskolen, Nyborg
Referent: Charlotte
1
Orientering fra
- Formanden
Udgår
- SKB
- Elevrådet
- Lærerne
- Ledelsen
2
Konstituering af
Dette punkt ledes af Pernille.
Danehofskolens
- Der skal vælges en formand og en næstformand
bestyrelse (PKRA)
(Ansættelsesudvalget er formand og næstformand med mindre en af
disse forfalder).
Formand: Lars Trampedach

3

Skolebestyrelsens
arbejde (LT)

Næstformand Søren Uhrskov
LT orienterer:
-Møde med skole/forældre, forældremøde hos LT, budget opfølgning,
høringssvar, principper, tilsyn med skolen, arbejdsgrupper om
udviklingsprojekter, , repræsentanter ved fællesforældre møder på
skolen og andre fine steder(børnehaverne), viden om skolens drift og
udvikling, bidrage med netværk og viden fra lokalområdet,
tavshedspligt, ikke borgerligt ombud men ofte set godt på det hos
arbejdsgivere
-Formandskabet laver dagsorden sammen med ledelsen
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Pædagogisk udvikling
(PKRA)

Lars orienterede
Ledelsen præsenterer, og der bliver mulighed for drøftelse
Der blev til møde fremlagt skolens forandringsmodel:
Skolens ansatte har sammen med ledelsen defineret mål. Der er lavet
spor, som peger mod målene. Fælles kompetenceudvikling –
styrkebasseret og systemisk tilgang. De sidste 2 år er der arbejdet med
modeller og analysearbejde med fokus på at skabe nye narrativer- den
gode historie.

Der har været oplæg med Gro Emmertsen Lund omkring
forældresamarbejde og inklusion for hele lærergruppen.
Der er prioriteret klasseteammøder ugentlig. Mødeblokke ugentlig til
f.eks. indsatser og sparring fra ressourcepersoner.
Der er parallellagte timer på alle årgange.
Vejledere har ugentlige teammøder i deres underteams – disse møder
er på tværs (PLC-netværk). Der er i øjeblikke særlig opmærksomhed på
dysleksi. Nyborg kommune har målet at være ”ordblindevenlig”. Vi har
5 lærere på kursus, og der er indsatser på Danehofskolen med
kommunens vejledere.
Matematik og danskudvalg - UCL samarbejde med oplæg.
Der er fokus på at styrke forældresamarbejdet. Der er rammesat 2
forældremøder og 2 skole/hjem samtaler årligt med elever.
Der er ønske fra bestyrelsen om et ekstra fokus i planen på
forældresamarbejde.
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Skolemad (PKRA)

7. – 8. – 9. klasse - så ville det ikke betyde noget for Vindinge. Skal vi
have et princip?
Skolemad i kantinen var en ordning, som Danehofskolen har haft for
flere år siden. Det har været en dyr ordning for hele skolen og kunne
ikke benyttes af Vindinge.
Det er besluttet af skolebestyrelsen, at 7. 8. og 9. årgang må bestille
mad. 7. årgang henter maden. Der kan derved blive en fortjeneste til 7.
årgang til lejrskole.
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Forældrehenvendelse
(LT)

Der har været en forældrehenvendelse vedrørende den pædagogiske
og sociale indsats i en klasse. Se bilag.
Ledelse beskrev på generelt plan forskellige mulige aktioner på
Danehofskolen på elevniveau og klasseniveau, når der opstår
situationer, der kræver ekstra opmærksomhed og indsatser. Der blev
beskrevet mulige samarbejdspartnere f.eks. internt med skolens
ressourceteam med sparring og indsatsplaner, faglige vejledere, forløb
med Videncenteret, TVÆRS med skolepsykolog og forebyggende
socialrådgiver mv.
Formanden skriver tilbage på forældrehenvendelsen.
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Personalesituation
Ledelsen præsenterer
Uden elevråd

Orientering uden referat.
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Evt. (5 min)

Bestyrelsen vil tage kontakt til kontaktforældrene i alle klasser.
Der har til nogle forældremøder været stor interesse omkring
klassedeling på 7. årgang.

Kommende punkter

Forældremøder og forældresamarbejde
Procesplan for klassedannelser på 7. årgang
Budget 23 skal på kommende bestyrelsesmøde

