NYBORG HELDAGSSKOLE
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
på Nyborg Heldagsskole
Dato: onsdag d.13. september 2017 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
Marianne Dixen
Torben Juel Sørensen
Miguel Svane

Afbud: Sandy, Birgitte, Anett
Fraværende:
1. Meddelelser fra skolen og formanden
a) Rengøring, der er ikke særlig rent på skolen: Det skal løftes op på et højere
niveau. TJS tager det med på et skoleledermøde og vil prøve at rejse det på et
fællesmøde med de andre skolebestyrelser. Bente skriver rundt til de andre
skolebestyrelsesformænd og hører hvordan det ser ud på de andre skoler
b) Administrative fællesskaber på skoleområdet: Kort orientering om
arbejdsgruppens arbejde. Det kunne være godt at få det drøftet i
skolebestyrelserne. Det er vigtigt at få forældrevinklen med.
c) Styrkelse af Folkeskolen: Orientering om tiltag fra Danehofskolen
d) Skoleogforældre: Orientering om hvad der rør sig i foreningen, bla et muligt
projekt omkring specialundervisning.
e) Afdelingsleder: Der slås en afdelingslederstilling op
f) Ny lærer: Der opslås en lærerstilling til dagbehandling. Den opslås internt først.
g) Socialrådgiver: June starter 1. oktober 2017. Bliver præsenteret 3. oktober.
2. Konstituering af den nye skolebestyrelse pr. 1/8-2017 – fordeling af ”pligter”
og arbejdsopgaver:
Erik Svedborg er ny næstformand
Forslag om nedsættelse af et politisk udvalg bestående af formand, næstformand
og Sandy.
Det er vigtigt at fællesrådsmøderne bliver prioriteret.
Det er forældreforeningen der skal stå for fondsansøgningerne
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Skolebestyrelsen vil gerne have referater fra elevrådsmøderne. Formandsskabet
deltager på nogle af elevrådsmøderne.

3. Delegerede til Landsmøde Skole og forældre:
Kort orientering om indholdet. Erik overvejer positivt at tage med. Arrangementet er
17. 18. november på Hotel Nyborg Strand

4. Kort orientering om:
 Indvielse af højbede – TrygFonden: Et flot arrangement. Dejligt at
skolebestyrelsen og TrygFonden fik det indviet.
 Sommercamp: Der er indkaldt til møde med Ungdomsskolen. Måske der
skulle evalueres hos forældrene? Der udsendes på intra spørgsmål om man
har deltaget og om forbedringer, tidspunkter. Marianne er tovholder
 Nyt busholdested: Vi er glade for at fået et mere sikkert busholdested.
Skolebestyrelsen ønsker at bussen udstyres med seler. Bente tage kontakt
til Karin Juliussen
 Dagbehandlingstilbud: Har været politisk behandlet. Det indstilles at
udvalget indstiller til budgettet for 2018 og overslagsordene. Det skal løftes
på Heldagsskolen med et tilskud på 500.000,- Skolebestyrelsen er nysgerrig
på hvor det skal placeres? Vi kan forvente at få en særlig resursemodel til
dagbehandling
 Familieklassen: Har været politisk behandlet De har godkendt at en
projektgruppe skal arbejde videre?!. Det er vigtigt at Heldagsskolen ikke
igen sparker penge i et projekt. Vi kan forvente at få en særlig resursemodel
for familieklassen.
 Skolen er udvalgt til projekt: ”Styrket inddragelse af de professionelles
viden i skolens udvikling” Vi er blandt de bedste 15 skoler på landsplan i
forhold til samarbejde udvalgt af BUPL, DLF, KL og skolelederforeningen.
Der bliver udarbejdet en rapport om hvad det er der kendetegner skolerne.
 Pædagogisk weekend den 29. og 30. september på Gl. Avernæs: Under
overskriften ”Tilbage Til Rødderne” skal personalet arbejde med skolens
pædagogik. Niels Peter Rygaard kommer og der vil være workshops og
gruppearbejde.
 Projekt X:It – en indsats, der skal modvirke, at eleverne starter med at
ryge: Kort orientering og udlevering af skriv for den Landsdækkende
kampagne til forebyggelse af rygestart blandt børn og unge. Fra
sundhedsstyrelsen.
Der skal laves en plan for hvordan det skal køre her på skolen.
5. Drøftelse af Budget 2018: ”Indflydelse gennem budgettet” udgivelse fra Skole og
Forældre udleveret. Kort forslag til høringssvar fra skolebestyrelsen.
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6. Evt. – Forældretilfredshedsundersøgelsen foretaget af Rambøll kommer til at køre i
løbet af oktober.
7. Punkter til næste møde onsdag den 8. november 2017:



Forslag om at få et eksternt skolebestyrelsesmedlem fx en politiker.
Opsamling på fonde

Venlig hilsen
Bente Brandstrup, Miguel Svane og Torben Juel Sørensen
Mødet slut kl. 18.30 tak for god ro og orden Jeppe
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