NYBORG HELDAGSSKOLE
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
på Nyborg Heldagsskole
Dato: tirsdag d.23. maj 2017 kl. 16.30 – 18.30

Deltagere:
Bente Brandstrup
(formand)
Erik Svedborg
Lars Albrechtsen
Anett Jepsen
Birgitte Bünger (supp)
Dorte Hare (supp.)

Jeppe Dørup
Torben Juel Sørensen
Miguel Svane

Afbud:
Fraværende: Marianne (orlov), Sandy
1. Meddelelser fra skolen og formanden
 National trivselsundersøgelse. Hele undersøgelsen er lagt op på skolens
hjemmeside. Jeppe fremlagde undersøgelsen og Miguel fremhævede
enkelte nedslagspunkter, gennemgående trives eleverne på Nyborg
Heldagsskole på samme niveau som på kommunens folkeskoler.
 Sammenlægningen. Det har været en spøjs proces med meget lidt
information fra forvaltningen, det meste er kommet fra avisen
.
2. Kort orientering om:
 Sommercamp
Spændende projekt, der er endnu ikke mange tilmeldinger. Det skal lige
genudsendes på intra. Det gør Rikke. Der bliver mulighed for at evaluere
projektet. Skolebestyrelsen efterlyser bedre beskrivelse, og måske nogle
aktiviteter der i højere grad ligner aktiviteter på Heldagsskolen.
Skolebestyrelsen tænker at det ville være bedre at det lå uden for
”industriferien” så et forslag kunne være uge 26, 27 og uge 28.
 Nyt busholdested
Det bliver bag ved Aldi, det er finansieret. Der kommer et stop mere i
Skovparken ved Rævebakkeskolen. Ravnekær bibeholdes.
 Næste års teamsammensætning
Der er meldt teamsammensætning og elevfordeling. Der er ansat 3 ”nye”
pædagoger. Skolebestyrelsen synes det er voldsom med 10 elever i A4 til
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næste skoleår. Der efterspørges bedre orientering når der sker skift. Skolen
har lokaleproblemer, det udmønter sig i at der bliver nødt til at være flere
elever i klasserne. Normeringen er bibeholdt.
Familieklassen
Der skal uddannes noget personale. Der bliver givet besked efter
udvalgsmødet
IT-satsning
Der er møde om 2 uger. Der er god gang i LEGO education, der er gang i Esport på Vibeskolen. Det hele starter op i det nye skoleår.
Meebook
Nye læringsplatform. Afløser for KMD Educa. Det virker enkelt. Der bliver
åbnet for forældre i løbet af 2018, man kan følge læringsmål, årsplaner mm.
Personalet skal på kursus i det, i løbet af næste skoleår. Det gælder for
både lærere og pædagoger. Det er både sociale og faglige mål.

3. Fastlæggelse af møderække for skolebestyrelsen
Onsdag 13. september kl. 16.30 - kl. 18.30,
Onsdag den 8. november kl. 16.30 - kl. 18.30
Onsdag den 20. december kl. 16.30 - kl. 18.30 (Juleafslutning)
Onsdag den 7. februar kl. 16.30 - kl. 18.30
Onsdag den11. april kl. 16.30 - kl. 18.30 (årsmøde)
Onsdag den 6. juni kl. 16.30 - kl. 18.30 (Sommerafslutning)
4. Drøftelse af brev fra Undervisningsminister Merete Riisager
Punktet drøftet, men ikke relevant for en Heldagsskole med forkortelse af
skoledagen
5. Konstituering af den nye skolebestyrelse pr. 1/8-2017 – fordeling af ”pligter”
og arbejdsopgaver (kort orientering)
Formand: Bente
Næstformand:
Forældreforening:

Det er vigtigt at der er repræsentation til fællesrådsmøderne, det skal være 2
(formand og næstformand) der deltager sammen med skoleledelsen til møderne.
Punktet fortsættes på næste møde
6. Evt. –
Det er besluttet i MED-udvalget at der laves en pædagogisk dag den 29. sep. hvor
eleverne får fri kl. 12.00
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Punkter til næste møde:
Brainstorm på lokaleproblemer og på klassestørrelse og en rundgang på
skolen.
Drøftelse af skolebestyrelsens konstituering



Fondsansøgninger



Mødet slut kl. 18.40 Tak for god ro og orden (Jeppe referent)
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