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Dagsorden og referat til 
skolebestyrelsesmøde  
  
Dato:  

 

MANDAG d. 4. APRIL 2022  kl. 16.30 - 18.30 

 

Sted: NH, Konferencelokalet 

 

   

Deltagere:  

 

Karina Gottlieb – forælder (Formand) 

Bo Rasmussen – forælder  

Henriette Winther – forælder 

Jette Haunstrup – forælder  

Morten Sterling – forælder (sup) 

Stefan Wilkens – Eksternt medlem fra Skellerup 

 

Medarbejdere: 

Jakob Teglgård – TR lærere  

Rasmus K. Jacobsen– TR pædagoger  

Peter N. Hansen – Pædagogisk Leder, referent 

Miguel Svane – Skoleleder 

 

Afbud: Stefan, Jette og Rasmus. 

 

DAGSORDEN: 

 

 

 

1. Nyt fra Skoleleder, Formanden og Skellerup. 

- Nye ansigter i bestyrelsen (Jakob og Peter) 

Miguel præsenterede Jakob og Peter som nye i bestyrelsen. 

- Behov for at få valgt/fyldt op i bestyrelsen, 2 stk. + 1 sup. 

- Der skal bruges en fast ny i bestyrelsen, og en suppleant. Der er et par 

kandidater fra forældreside. Der er altid et flow i bestyrelsen. I bestyrelsen er 

der fast referent, det er vigtigt at sprede budskabet. 

 

- Tilbagemelding vedr. pædagogisk weekend 
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Pædagogisk weekend er noget medarbejderne ser frem til. Det er vigtigt for 

fællesskabsfølelsen at vi endelig kunne afvikle det. Jens (supervisor) havde et 

fantastisk og givende oplæg, ”Følelser på job”. Oplæg om arbejdsglæde med 

Thomas Mygind senere på dagen. Arrangementet har fået stor ros fra 

personalet. 

- Status på gymnastiksal renovering 

- Gymnastiksalen er ved at være færdig, næsten alt er renoveret. 

 

- Sommer- byfest i Skellerup 

 

Skellerup låner skolens arealer i forbindelse med byfest. 

 

 

 

 

2. Budget 2022 (bilag uddeles) 

Herunder status på diverse stillingsopslag og argumenter for yderligere 

opnormering på skolen, v. Miguel 

- Godkendelse af budget 22. 

Budgettet blev godkendt efter Miguels fremlæggelse. 

Vikarressourcen er faldet, hvilket er positivt, da det er blevet til ”faste” hænder. 

Der er ansat en pædagogmedhjælper. Stor opbakning til supervision. 

 

 

 

3. Udslusning af elever (bilag Samarbejdsfolder) 

 

Status på arbejde med aftaler og koncepter og folder (Peter). 

Kommentarer til Samarbejdsfolder og udslusning. 

 

Positiv modtagelse. Folderen er ikke helt færdig, der vil løbende komme 

rettelser og tilpasninger. Kontakten mellem forældrene og begge skoler? 

Gøre layoutet mere enkelt, opdele det, lave et separat skriv til forældrene, det 

er et ønske.  

 

4. Åben Hus lørdag d. 30. april 

- Status på planlægningen (Peter) 
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Alt kører på skinner, transport er bestilt og aktiviteterne er på plads. Lars 

Kofoed og udvalgsformand inviteres. Pressedækning undersøges, TV2, 

Fyens Stifttidende(Peter). 

Skolebestyrelsens årsberetning holdes udendørs ved grillen. 

 

 

- Aftaler/opgaver i bestyrelsen 

 

 

 

5. Elevers fritidsfællesskaber 

- Bokseprojektet (status) 

Mediedækning, så budskabet spredes til de andre foreninger i Nyborg 

Kommune. Sundhedsafdelingen skal gøres opmærksom på vigtigheden af 

udbredelse af projektet. Ved indmeldelse i fritiden, kan Broen søges om 

tilskud til kontingent. 

 

- Sommercamp 22 (status og drøftelse) 

Ifølge lederen af Ungdomsskolen, er der ikke søgt om pengene. Han vil 

rykke forvaltningen for økonomi. Det virker urealistisk at det bliver 

gennemført. Bestyrelsen er meget skuffede over dette faktum, og er kede på 

børnenes vegne. Miguel og Peter snakker med Ungdomsskolen. 

Andet? 

 

 

6. Evt. 

 

Næste møde er d. 1. juni. 

 

- Om næste skoleår, rammen og indsatser/ supervisionsmodel 

- Evaluering Åben Hus (gentages? – skal ind i skoleårets kalenderplan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NYBORG 

HELDAGSSKOLE 

  

  

         NYBORG HELDAGSSKOLE           
                          
                              Pårupvej 25B, 5540 Ullerslev - telefon: 63 33 70 24  

                 mail: nyborgheldagsskole@nyborg.dk - www.nyborgheldagsskole.dk   

 

 

 

 

 

 


