
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmødet den 20. januar 2020:  

 

Ad 1. Drøftelse af temaet “livsduelige børn”, som er den røde tråd i skole-/dagtilbudspolitikken. 

Forældrerepræsentanter fra de lokale daginstitutioner deltog i mødet. Palle har tidligere udsendt et 

særskilt referat/notat fra denne del af mødet.  

 

Der var afsat en time til punkt 1 til en reel temadrøftelse og til lidt spisning. Punktet trak imidlertid 

lidt ud over den afsatte tid, og der blev derfor skøjtet let henover dagsordenens punkter 5, 6, 7 og 8, 

som var meddelelser og evt.  

 

Ad 2. Orientering om kerneopgaven med fokus på forældresamarbejdet. Palle orienterede om 

processen - herunder om, at der afholdes personalemøde for hele personalegruppen januar 2020. 

Formålet med at arbejde med “kerneopgaven” i hele Nyborg Kommune er - i sin korte form - at 

møde borgeren på en mere inddragende og involverende måde - herunder i større grad at se 

borgeren som en ressource. Der er således tale om en udvikling fra at møde borgeren primært med 

faglighed og ydelser til at møde borgeren i en “relation”. Dette stiller også krav til at vi ser på, 

hvordan vi kan udvikle skole-/hjemsamarbejdet i det perspektiv. Der afsættes tid til en 

temadrøftelse af dette på et kommende møde i skolebestyrelsen.  

 

Ad. 3. Drøftelse af skolebestyrelsens bemærkninger til kvaliteten på 4kløverskolen. På baggrund af 

skolebestyrelsens bemærkninger på mødet, udarbejder Palle et tekstforslag som sendes rundt via 

mail. Der er tidligere udsendt et tekstforslag, som er godkendt og vedhæftet kvalitetsrapporten.  

 

Ad. 4. Årsresultatet for 2019 og forventninger til budget 2020. Som resultatet tegner sig den 20. 

januar 2020 forventer skoleledelsen at regnskabsåret kan afsluttes i balance/i 0. Regnskabsåret 

afsluttes først endeligt den 31.01.20, men det ser ud til at gå fint i balance. Skoleledelsens 

forventninger til og strategi i forhold til 2020 er, at 2020 også kan afsluttes i balance/i 0. Der kan 

naturligvis altid dukke uforudsete udgifter op, men det ændrer ikke på skoleledelsens strategi.  
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