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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
på Nyborg Heldagsskole  
 
Dato:  onsdag d.7.februar 2018 kl. 16.30 – 18.30   
 
 
Deltagere: 
Bente Brandstrup 
(formand)
Erik Svedborg 
Sandy Højgaard Nielsen 
Lars Albrechtsen 
Anett Jepsen  
Birgitte Bünger (supp) 
Dorte Hare (supp.) 

 
Jeppe Dørup (ref.) 
Marianne Dixen 
Miguel Svane 
Peter Normann Hansen 
 

 
Afbud: Birgitte  
Fraværende: Dorthe 
 

1. Meddelelser fra formanden og skolen 
(Skolen: tilbagemelding fra borgermødet + nyt om visitation august 18) 

 
Borgermøde: Vellykket borgermøde. Skellerupborgere var inviteret til at høre om det 
samarbejde vi har. De udtrykte glæde ved samarbejdet, udeområder mv.  
 
Der blev snakket om muligheder for åbent hus-arrangement som kun er for 
Skellerupborgere, skolebestyrelsen og ledelsen. De udtrykte glæde over at Pårupvej 27b 
bliver en del af skolen. Der er foreslået lørdag den 15. september. Bente er forhindret den 
dato. Bente og Miguel trækker af på hvilken dato det kan blive. 
 
Nyt om visitation: Næste skoleår. Der bliver 61 Nyborg-elever og der bliver 34-40 fra 
andre kommuner. + 8 kursuselever. 
 
Sommercamp: Social- og familieudvalget har bevilget 300.000,- til projekt ”Alle børn har 
ret til en god sommerferie” Skolebestyrelsen er enige om at den sommercamp vi 
finansierede sidste år bør tænkes sammen med dette projekt.  
 
Fra formanden: Skoleogforældre. Der har været tryk på i forhold til sagen om deling af 
børnepornosagen. Der er ved at blive planlagt folkemøde. Spørgsmål til hvordan skolen 
arbejder med digital dannelse.  
 
En lidt længere snak om hvordan vi kan gribe det an, måske foredragsholder udefra? 
Vigtigheden af tidlige indsats. Der er indsats omkring ”nøgenhed på nettet” i afd. B 
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2. Regnskab 2017 og budget 2018. Hovedtræk fremlægges og kommenteres. 

(Dorte – koordinerende sekretær på skolen deltager i dette punkt). 
Budgetbehandlingen er stadig pågående. Hvis ledelsen ikke retter til, vil skolen gå 
ud med minus på 2 millioner. Derfor rettes der til i diverse udgiftsposter. Med 
almindelige tilretninger kan skolen gå ud med et noget mindre minus. Umiddelbart 
også uden at skære i antal ansatte. Diverse tilrettelser i udgiftsposter som lejr, 
supervision m.m. skal behandles i skolens MED. Tilretningerne skal ikke have 
konsekvenser for elevernes skoleoplevelser og muligheder.  
 
Se vedhæftede budget.  
 
Bestyrelsen bakker op om budgettet. Der gives mulighed for, at man kan orientere 
sig i det via bilag. Dorte udsender budgetrapporten som bilag og det udleveres også 
ved mødets afslutning. 
 

3. PC – elev-spil. Politik for spil adgang og aldersgrænser.  
Der er kommet en konkret henvendelse fra personalet om hvordan man som 
personale skal håndtere aldersbegrænsninger på spil.  
Skolebestyrelsen er enige om at aldersbegrænsninger skal overholdes. 

 
4. Nyt fra Elevrådet: 

 
- Hvad er forældrenes holdning til skolemælk, - det er et ønske fra eleverne. 
Punktet drøftet: Skolebestyrelsen vil gerne bakke op om det som en 
forsøgsordning. Peter arbejder videre i det. 
- Idé om skolefester på NH næste skoleår, hvad er forældrenes input? 
Punktet drøftet: Eleverne har foreslået at lave det afdelingsvis. Skolebestyrelsen 
bakker op om det, men har brug for at vide lidt mere om hvordan det skal 
organiseres og hvilken økonomi det kræver. Miguel orienterer Helle 
kontaktelevrådslærer og elevrådet om skolebestyrelsens beslutning 

 
5. Årsmødet 12. april 2018 + valghandling: Beslutning om mødets opbygning og 

indhold – tilbagemelding fra foredragsholder. 
Punktet drøftet som udgangspunkt ønskes der et program som nedenstående, men 
det skal lige tjekkes med Lola. 
 
Lola Jensen holder foredrag. Hun er booket. 
17.00 - 17.30 årsmøde og valghandling 
17.30 - 18.30 Lola 
18.30- 18.45 Sandwich kaffe/the 
18.45 - 19.30 Lola 
 
Der skal arbejdes med tilmelding og sedler plakater. Rikke er tovholder 
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Det skal være ”mobile sandwich” Erik og Anett kommer og hjælper med det 
praktiske inden mødet og alle hjælper med at rydde af efterfølgende. 
 
Der arbejdes videre med at få valgt et eksternt medlem ind også, Bente fortæller at 
det er som ekstra medlemmer, således at det ikke ”presser” forældre ud. 
 
Det arbejder Miguel og Bente videre med.  
  

6. Forslag om diverse invitationer: 
 

- Forslag fra Formanden om at invitere det nye Skolepolitiske Udvalg 
Punktet drøftet. Der lægges op til et uformelt møde. Bente tager initiativ til at få 
lavet et ”politikker-møde” 

- Invitation til deltagelse i Skole og Forældres gruppe for forældre i 
specialskoleregi (NFS) 
10. marts. På Pindstrupskolen på Djursland. De kommer fra OCN (open college 
network). Formanden deltager og efterspørger om andre kunne tænke sig at 
deltage. 

- Forslag til invitation til Åbent Hus for borgerne i Skellerup 
Det er vigtigt med repræsentation fra skolebestyrelsen.  

 
7. Huskøb Pårupvej 27B. Plan for hvornår Skolebestyrelsen kan se huset. 

Det kører efter planen. Vi kan få nøglerne den 1. marts. Der bliver åbent hus den 9. 
marts for personalet. Forslag om at lave et lignende arrangement for 
skolebestyrelsen. Det skal være i forbindelse med et skolebestyrelsesmøde. 
 
Drøftelse af trafiksikkerhed i forbindelse med udvidelsen. Pårupvej nummer 27 er 
købt af kommunen for nedrivning – og at sikre trafiksikkerhed. Skolen har store 
trafikale og sikkerhedsmæssige problemer om morgenen (afsætning) og om 
eftermiddagen (afhentning), hvor der ankommer ca. 10 taxier og en stor bus, 
samtidig med at personale kører i bil ved samme parkering og afsætning. Det er 
skolebestyrelsen magtpåliggende at skolens budget ikke belastes i udbedring af 
denne problematik. 
Det skal på som punkt på næste møde.  

 
8. Skolebestyrelsens juni-seminar for den kommende Skolebestyrelse, som 

agerer reelt fra august. Beslutningspunkt:  
Forslag om 21. – 22. juni på Gl. Avernæs Kursus i skolebestyrelsesarbejde. Det er 
besluttet at udsætte seminaret bla. fordi der ikke på dette tidspunkt er ansat en 
viceskoleleder.  
 
Der er ordinært skolebestyrelsesmøde den onsdag den 24. april og 6. juni.  
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9. Evt. intet til evt. 
 
Punkter til næste møde: Trafiksikkerhed 
 
Mødet slut kl. 18.30 referenten takker for god mødeledelse og god ro og orden. 

 
 

 
Venlig hilsen 
 
Bente Brandstrup og Miguel Svane                                


