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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde  
  
Dato: MANDAG D. 3. OKTOBER kl. 16.30 - 18.30 

 

Sted: NH, Konferencelokalet 

 

   

Deltagere:  

 

Karina Gottlieb – forælder (Formand) 

Bo Rasmussen – forælder (Næstformand) 

Henriette Winther – forælder 

Jette Haunstrup – forælder  

Anne Marie Hansen – forælder 

Heinze Hansen – forælder 

Thomas Jensen – forælder, suppleant 

Stefan Wilkens – Eksternt medlem fra Skellerup 

 

Afbud: 

Bo og Heinze. 

 

 

Medarbejdere: 

Jakob Teglgård – TR lærere  

Rasmus K. Jacobsen– TR pædagoger  

Peter N. Hansen – Pædagogisk Leder, referent 

Miguel Svane - Skoleleder 

 

DAGSORDEN: 

 

 

 

1. Nyt fra Skoleleder, Formanden og Skellerup. 

Mange skoler var ikke repræsenteret til fællesrådsmødet. Dagsordenen var 

økonomi og budget, samt TOPI der er et nyt system der har fokus på trivsel og 

faglig udvikling og som skal implementeres.  

19 grader på skolen i klasseværelserne og administrationen, 16 grader i 

gymnastiksalen, det er fremadrettet de temperaturer der vil være gældende på 

skolen. 
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Stefan fortalte om, at der er etableret fællesspisning og dilletant. Muligvis 

fjernvarme til Skellerup, det vides ikke hvor langt processen er. Vi som skole 

rammes ikke af de stigende energipriser. 

 

 

 

 

2. Den gode udslusning. Drøftelse. 

Status på udslusninger (Peter) 

Hvad er vigtigt for forældrene, når vi udsluser. Jf. Samarbejdsfolderen? 

Ordet ”udslusninger” stilles der kritik ved. Der må kunne findes andet udtryk der 

er mindre stødende. Bekymring for om forældrene tages med på råd, og om de 

modtagende skoler kan håndtere opgaven og strukturen. 

Punktet tages med på næste skolebestyrelsesmøde. 

Der kan nedsættes et lille udvalg der kigger på principper for forældre. 

 

  

3. Budget 2023 status, økonomirammen og drøftelse af situationen 

omkring elevtalsnedgang af Nyborg-elever. (Miguel) 

Besparelsen på specialområdet på 2,5 mill. 

Videncenterressourcen tages ind i besparelsen, lidt forskellige andre steder i 

forvaltningen er der ligeledes fundet penge. Der røres ikke ved elevtaksten.  

NH har pt. ikke videncenter, der arbejdes lidt på at være en del af noget. 

Der arbejdes på en et-årig ramme. 

Længere snak om visitation og mekanismerne omkring dette emne. 

 

 

4. Klima-tiltag på skolen (Henriette) 

Hvad er skolen opmærksom på? 

Står skærme og pc tændt? 

Lave mad uden for. 

Konkurrence i at konkurrere med sig selv.. 

Tale med eleverne og personalet om energikrisen og besparelser, hvordan kan 

det implementeres i undervisningen? 

Nyborg Kommune er med i Grøn Omstilling. 

 

5. Vikardækningsstatus og status på afdelingspædagogfunktionen. (Peter) 

Der er altid brug for vikarer, så det er hele tiden en udfordring at skaffe 

kvalificerede kræfter. Ofte søger vikarerne faste stillinger andre steder.  
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Afd. pædagogerne er en succes, det sikrer kendte voksne og at personalet kan 

forberede sig. 

 

6. Obligatoriske principper jf. §44. Skolebestyrelsens arbejde med 

principper. 

Bestyrelsen kan kigge ind i emner og tage dem op i et lille udvalg inden det 

bringes ind i skolebestyrelsen. Der er ikke behov for nye principper. 

 

Forslag: Næste princip skolebestyrelsen udarbejder kunne være omkring 

”antimobning og ro”. Eller: ”princip for udslusninger”. 

Drøftelse af proces og prioritering heraf. 

 

 

7. Evt. 

Miguel og David skal på inklusionstur til Portugal med skoleledelserne. 

Det er EU midler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


