
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmødet tirsdag den 1. september 2020: 

 

Alle de 7 nye forældrerepræsentanter deltog i mødet. Ingen elevrådsrepræsentanter deltog i mødet. 

Skoleledelsen var repræsenteret ved Eva, Per og Palle. Medarbejderne var repræsenteret ved 

Annette.  

 

Ad 1. Palle bød den nye skolebestyrelse velkommen til en ny sæson. Palle gav en kort intro til 

arbejdet i skolebestyrelsen, og henviste i øvrigt til “Skole og Forældre”, som er skolebestyrelsernes 

forening.  

 

Ad 2. Konstituering: Carina modtog genvalg til posten som næstformand, og Mads modtog 

ligeledes genvalg til posten som formand.  

 

Ad 3. Budgetoplæg for 2021 for Nyborg Kommune specifikt for skoleområdet: Med afsæt i det 

udsendte bilag gennemgik Palle hovedlinjerne i budgetoplægget. Skolebestyrelsen fandt 

budgetoplægget positivt set i lyset af, at der - trods faldende børnetal - afsættes flere ressourcer 

specifikt til udfordringen med “små klasser”. Således sikres det nuværende serviceniveau, og der er 

politisk forståelse for især de 3 mindre skolematrikler. På baggrund af drøftelserne fik Palle 

bemyndigelse til at udarbejde et forslag til høringssvar, som cleares af med formand og 

næstformand.  

 

Ad 4. Forskruede kropsidealer: Mads havde bedt om at få temaet på dagsordenen, fordi der især 

blandt piger ses en uheldig tendens til især slanke/tynde kropsidealer. Det kan i værste fald skabe 

stress, smådepression og let angst blandt nogle piger. Skolebestyrelsen opfordrede derfor skolen til 

at tage temaet med i undervisningen i de sammenhænge, hvor det giver god mening. Annette 

fortalte, at temaet ofte indgår i f.eks. biologiundervisningen, og at temaet altid indgår i uge 6! På 

næste skolebestyrelsesmøde vil Bo gennemgå Ungeprofilundersøgelsen, som netop er blevet 

offentliggjort. I den forbindelse vil skolebestyrelsen vende tilbage til temaet. Det blev besluttet, at 

skolebestyrelsen i løbet af efteråret vil invitere interesserede forældre til et fyraftensarrangement, 

hvor blandt andet de vigtigste pointer og konklusioner fra Ungeprofilundersøgelsen kan blive 

gennemgået. Til mødet bør SSP og repræsentanter fra Sundhedsafdelingen inviteres. Da 
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undersøgelsen omfatter elever fra 7. til 9. klassetrin bliver Bo tovholder på arrangementet. Bo 

aftaler de nærmere detaljer med Carina og Mads. 

 

Ad 5. Eva og Per orienterede om, hvordan de - sammen med deres lærere og pædagoger - har 

organiseret undervisningen på nye måder i deres respektive skoleafdelinger. Især i Frørup er der 

brug for nytænkning i den måde, som skolen kan organisere undervisningen på, når der er relativt få 

børn. Nye måder at organisere undervisningen på, giver nye muligheder for holddeling, 

niveaudelende og aldersintegreret undervisning. Udfordringen for Eva og Per har især været på det 

kommunikative, idet skolen - grundet covid 19 - har været tilbageholdende med at afholde 

forældremøder. Det er klart en fordel, at Eva og Per kan møde fysisk med forældrene, således at 

man kan få en dialog omkring nye måder at organisere undervisningen på. I den forbindelse 

orienterede Per skolebestyrelsen om, at der “kun” er 27 børn på 0. årgang på afdelingen i Ørbæk. 

Per bemander 0. årgang med både børnehaveklasselærer og skolepædagog, således at der altid er 2 

voksne på årgangen. For ikke - i teknisk forstand - at skulle køre de 27 elever som 2 klasser, men 

som en klasse/en årgang, ønskede Per skolebestyrelsens godkendelse til, at han for dette skoleår 

kunne ansøge Skole- og Dagtilbudsudvalget om at kunne køre klassen som en klasse. Når det 

kræver en kommunal godkendelse skyldes det, at klassedelingen i 0. og 1. klasse sker ved elev 

nummer 27. Skolebestyrelsen godkendte Pers anmodning. Der orienteres på de kommende 

skolebestyrelsesmøder om, hvordan disse nye organisationsformer udvikler sig.  

 

Ad 6. Palle orienterede om nyansættelser af 4 lærere og 2 pædagoger. Palle gennemgik 

finansieringsgrundlaget for disse nyansættelser. Desuden har skolen i samarbejde med Jobcentret 

taget imod 4 arbejdsledige i “puljejob”. Der er tale om deltidsjob. De 4 “puljejobbere” fordeles med 

2 på hver skoleafdeling det næste års tid. Eva har opgraderet samarbejdet med Ældresagen, og der 

er nu flere ældre frivillige, som kommer og hjælper til  på skoleafdelingen i Frørup.  

  

Ad 7. Meddelelse:. Palle meddelte følgende: 1) Heide, som har været medarbejderrepræsentant i 

skolebestyrelsen, har ønsket at udtræde af skolebestyrelsen. I den forbindelse er Palle ved at finde 

en afløser for Heide og 2) der er indkøbt nye skolemøbler til begge afdelinger. Skoleledelsen har 

især prioriteret indkøb af stole, 3) skolerejser til Århus er udskudt til senere på efteråret og 4) den 

aflyste skolerejse til Bornholm afvikles her i september.  

 

Ad 7. Evt.  

Maria fandt det problematisk med de låste døre. Maria foreslog, at vi via skiltning på de låste døre, 

beskrev, hvordan man kunne komme ind på skolen, når der var brug for det! Carina spurgte, hvad 

status på elevernes brug af garderoberne var. Eleverne må gerne igen bruge deres garderober.  

 

Referat skrevet af Palle, mandag den 7. september 2020 
 
 
 
 

 


