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Referat fra årsmødet den 20.04.16 

 
 
Sted: Konferencerummet 
Deltagere: Bente Brandstrup (Formand og forældrerep) 
Sandy Højgaard Nielsen (Næstformand og forældrerep.) 
Claus Rasmussen(forældrerep.) 
Linda Højlund (forældrerep) 
Lars Albrechtsen (forældrerep.)  
Brian Flindt (forældrerep.sup.)  
Anett Jepsen (forældrerep. Sup.) 
Erik Svedborg (forældrerep. Sup.) 
 
Marianne Dixen (medarb. rep.) 
Torben Juel Sørensen (sekretær) 
Benedikte Holbæk (lærer) 
Dorthe Hare (forælder) 
 
 
Velkomst og præsentation af Skolebestyrelsen og mødedeltagerne. 
Kort præsentationsrunde af alle deltagere. 
 
Forældreundersøgelsen: ”Vejen til Nyborg Heldagsskole”. Resultaterne fremlægges 
af Skolebestyrelsesformanden. 
Baggrunden for undersøgelsen var at flere i skolebestyrelsen har brugt meget energi på at 
få deres barn på Heldagsskolen, nogle har gjort brug af private socialrådgivere eller 
advokater for at få deres barn ind på skolen. Bestyrelsen var derfor bekymret for om det 
primært er ressourcestærke forældre der får deres børn på Heldagsskolen.  
Bente gennemgik enkelte punkter fra undersøgelsen. 

 
Personalets fortællinger om tidligere elevers oplevelser, hvad fik de med sig, og 
hvad var udfordrende? 
  
Benedikte og Marianne fortalte om nogle af de tilbagemeldinger tidligere elever har givet 
omkring, hvad de har fået med sig fra heldagsskolen, men også om de udfordringer 
eleverne oplever at stå i når de forlader Heldagsskolen. 
 
Dialog: Forældreoplevelser. Fordele og ulemper ved at være elev og forældre på 
Nyborg Heldagsskole. 
Benedikte viser billeder og fortæller om, hvordan de i hendes klasse holder 
forældremøder, hvor forældre, børn og personale i fællesskab laver forskellige aktiviteter 
sammen fx mad i bålhytten.  
Benedikte oplever, at det er nemmere for forældrene at snakke med hinanden når de laver 
noget sammen. 
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Sandy fortæller, at det har været dejligt at deltage i forældremøderne. Hun oplever at det  
bliver nemmere at lave legeaftaler, at man kommer til at kende hinanden og tør begynde  
at spørge til, hvad de andre forældre gør i forskellige situationer derhjemme. Man får en  
bedre relation til de andre forældre. 
  
Benedikte fortæller endvidere om at have forældrene med på lejrskole.  
 
Formandens beretning:  
Bente fortæller at afdelingen på Sølyst bliver nedlagt og kommer tilbage til Skellerup, der  
er i den forbindelse blevet udbygget ved afdeling B.  
Der bliver lavet nye legepladser over hele skolen. 
Bestyrelsen fik sat gang i skolefotografering - desværre var der ikke så stor tilslutning. 
Rambøl undersøgelse viser at forældrene er glade for at have deres børn på  
Heldagsskolen. 
Skolereformen - der er samarbejde med skytteforeningen, musseerne og musikskolen. 
Bestyrelsen har et ønske om at udvide samarbejdet med andre foreninger. 
Skolen har i år været nomineret til årets idrætspris, vi vandt desværre ikke. 
Nyborg Heldagsskole er landets største heldagsskole - og elevantalet er fortsat stigende. 
Bente er blevet genvalgt i Skole og forældre. 
Målet for næste år er at skabe øget forældreinddragelse, så der ved næste årsmøde er 20 
forældre eller flere.  
 
 
Valg af et bestyrelsesmedlem.  
Erik Svedborg blev valgt. 
  
Valg af suppleanter.  
Dorte Hare (dorte@harene.dk) blev valgt 
 
Den nye bestyrelse træder i kraft 01.08.16 
 
Sidste bestyrelsesmøde for dette skoleår er den 22.6.16 
 
Eventuel: 
Dorte har sendt en mail til skolebestyrelsen, men har ikke fået svar. Hun kunne ikke finde   
mailadresser på bestyrelsen på vores hjemmeside.  
  
Ensomhed og venskaber på heldagsskolen. 
Bente fortæller om, hvordan det nogle gange kan være en udfordring at have et barn på  
heldagsskolen i forhold til det at have venner og at det er hårdt at oplev at ens barn føler  
sig ensom. 
Snak om at selvstændighedstræningen bliver udfordret, fordi mange af eleverne ofte ikke  
har nogle venner i nærheden, som de kan cykle hen til eller gøre ting sammen med.  
Det er en udfordring, at der ikke kan laves legeaftaler - pga at man ikke må få lov til at  
lave aftaler med andre i skoletiden. Opfordring til at man snakker med personalet i  
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klassen. 
Bente viser film fra Sex og Samfund ”Destination trivsel” - som handler om ensomhed i  
Folkeskolen. 
 
Forslag til hvad vi kan gøre for at modvirke ensomhed på Heldagsskolen: 

 Opsøge flere foreninger som fx Sølykke Golfklub  

 Lave nogle hold på Heldagsskolen fx gymnastikhold, hvor forældre kan hjælpe til. 
 

Snak om at det kan være en udfordring at have 6 ugers sommerferie, når nu man ingen 
venner har at være sammen med. 
Torben undersøger muligheden for at lave et hold, under Ungdomsskolen, i sommerferien 
for vores børn.   
 
Et fokus punkt for bestyrelsens arbejde kunne være hvordan mindsker vi ensomhed og 
hvordan kan vi skabe bedre muligheder for at lave legeaftaler på Nyborg Heldagsskole. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
NYBORG HELDAGSSKOLE 
 
 
Bente Brandstrup    Torben Juel Sørensen 

Formand for skolebestyrelsen   Skoleleder 
 
 
 
 


