NYBORG HELDAGSSKOLE
Referat til skolebestyrelsesmøde
på Nyborg Heldagsskole
Dato: onsdag d.15.november 2017 kl. 16.30 – 18.30 (julefrokost)

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:
Fraværende:
1. Meddelelser fra skolen og formanden:
Formanden stiller op igen til hovedbestyrelsen i SkoleogForældre. Bente efterlyser
svar på mails der er skrevet ud til skolebestyrelsen. Det er særligt vigtigt i forhold til
ansættelse af ny skoleleder. Bente orienterer om ansættelsesudvalget og de mange
møder der er i den forbindelse. Formanden er meget tilfreds med
ansættelsesudvalgets sammensætning.
Fra skolen: Der er kommet svar fra forældretilfredsundersøgelsen. Den er sendt ud,
det kommer på som punkt på næste skolebestyrelsesmøde.
2. Forslag til at flytte mødet den 22. december 2017 til onsdag den 10. januar
2018: vedtaget
3. Drøftelse af rengøringsstandarden på skolen – hvad gør vi?
Kort orientering fra skolen omkring problematikken. Bente vil prøve at løfte det i et
uformelt forum hvordan det ser ud på de andre skoler.
4. Drøftelse af huskøb Pårupvej 27B (og 27).
Skolebestyrelsen er meget positive i forhold at skolen kan få afhjulpet
lokaleproblemerne. De indskærper dog at parkering er en kommunal opgave. Der
har været dialog med borgerforeningen og landsbyrådet i forhold til køb. De er også
positive.

NYBORG HELDAGSSKOLE
Pårupv ej 25B, 5540 Ul le rselv - telefon: 63 33 70 24
mail: nyborgheldagsskole@nyborg.dk - www .nyborgheldags skole .dk

NYBORG HELDAGSSKOLE
Formanden foreslår at skolebestyrelsen også deltager i mødet med de lokale
foreningerne: Forslag til mødedatoer: fredag den 15. dec. Kl. 15.30 til kl. 17.00 eller
mandag den 18. dec. Kl. 16.00 - 17.30. TJS sender forslaget til et møde ud til
skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen bakker op om arrangementet.
5. Kort status på:
 Personale- og ledelsessituationen:
Vi har ansat ny lærer i C6 pr. 1.12. og der er ansat en afdelingsleder Peter
Norman Hansen pr. 1.12. som afdelingsleder for de pædagogiske aktiviteter,
elevsager mv. Miguel bliver konstitueret som skoleleder pr. 1.12. (og bliver
personaleleder for alle skolens ansatte). Torben bliver tilkoblet som
konsulent 25timer/uger frem til sommerferien.


Sommercamp: Der er kommet besvarelser på Sommercampen, både til
forældre og elever. Materialet er nu hos Ungdomsskolen (i forhold til at
udvalget for det at se), men materialet kommer tilbage til skolebestyrelsen,
der skal kigge på hvilke uger og hvilke aktiviteter der kommer på til næste
års sommercamp. (Hvis udvalget siger ja til at finansiere)



Dagbehandlingstilbud: Kort orientering om de problemstillinger der er i
forhold til hvordan tilbuddet bliver finansieret. Det er vigtigt at det nye
Dagbehandling ikke kommer til at gå ud over det almindelige
heldagsskolearbejde med hensyn til finansiering.



Familieklassen: Der er nedsat en arbejdsgruppe. Rikke Wittrup deltager
som repræsentant for Heldagsskolen.

6. Evt.
Julefrokost og afsked med Torben.
Kort orientering fra Torben om hans beslutning om at gå på pension, og at han er
fortrøstningsfuld i forhold til skolens fremtid.
Den 29. november bliver formiddagen sat af til eleverne, hvor de på skift kommer
over for at hilse af med Torben som skoleleder i konferencerummet.
Der bliver en formiddagsseance fra kl. 8.15 med morgenmad for forældre den 5.
december på skolen. Rikke udsender en invitation.
Punkter til næste gang:
 Forældretilfredshedsundersøgelse
 Åbent hus
 Huskøb
 Elevrådet
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Budget

Venlig hilsen
Bente Brandstrup, Miguel Svane og Torben Juel Sørensen
Referent: Jeppe Dørup
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