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Afbud:   Irene Pedersen   
 
Dagsorden: 
 
 

1. Elevstatus og økonomi- MBP 
 

Pr. 1. april 2021 er elevtallet 28 på Svendborg Heldagsskole 
 
På CSV Sydfyn ser det således ud: 
STU 47 elever 
VSU 66 kursister 
Klub 10 
Bykollegiet 14 
Cafe Tryk 15 
 
Organisationen CSV Sydfyn og Svendborg Heldagsskole er kommet ud af 2020 med et fint 
resultat. Der er på alle områder overskud, og vi følger udviklingen tæt hele tiden på Svendborg 
Heldagsskole ift. Elevtallets usikkerhed. 
 
2. Seneste nyt i organisationen incl. Covid 19 – SBK 

 
Svendborg Heldagsskole er omfattet af Svendborg Kommunes teststrategi, hvor der 2 x 
ugentligt tilbydes test til personalet på matriklen i Ollerup. Eleverne er ikke omfattet af 
ordningen.  Vi har ikke fået nogen info om tilbud af vacciner til personalet.  Svendborg 
Heldagsskole har været åbent hele tiden for elever. Kenneth spurgte ind til om personalet var 
trygge ift. Covid19 – Birgitte og Steen oplyser at personalet opleves som trygge, men at nogle 
elever i udskolingen fortsat er utrygge ved at komme tilbage.  

 
3. Jobrokade / Tilpasning af ressourcer – SBK 

 
Søren informerede om der grundet behov for tilpasning af ressourcer i organisationen CSV 
Sydfyn – Svendborg Heldagsskole er ansat 3 pædagoger fra Svendborg Heldagsskole på CSV 
Sydfyn pr. 1. marts 2021. Der har været en god og positiv proces med ansøgninger og 
samtaler og der var stor interesse for en jobrokering blandt personalet. Birgitte supplerede med 
at det har været mindre let for eleverne at skulle sige farvel til personalet, og det har krævet en 
del ekstraarbejde i relationsarbejdet med børnene. 
 
 
 
 



4. Orientering om nye hold og grupper og undervisning frem til sommerferien - Steen. 
 

Steen orienterede at der grundet pkt. 3 er startet et arbejde op på at fordele ressourcerne på 
Svendborg Heldagsskole.  Børnene er blevet på de nuværende hold og der er sket fordeling af 
personaleressourcerne.  Det har været en god proces, hvor alle er kommet med gode forslag.   

 
5. Samarbejde mellem Familieafdelingen,  PPR  og Svendborg Heldagsskole SBK 
 
Søren orienterede om kommende drøftelser med leder af Familieafdelingen og PPR 
omhandlende hvilke børn, der tænkes visiteret til Svendborg Heldagsskole fremadrettet, hvor 
mange børn der tænkes visiteret og hvilke kompetencer, der skal sættes lys på. 
 

 
6. Magtanvendelser – Steen 

 
Der har ikke været nogen magtanvendelser i 2021.  

 
7. Evt. 

Søren informerede om at CSV Sydfyn pt. er i gang med at undersøge muligheden for at 
lease en ny bus, som også kan benyttes af Svendborg Heldagsskole. 
Ift. Lokaler har vi et ønske om, at alle vores lokaler på alle matrikler skal benyttes optimalt 
hvorfor vi i højere grad vil benytte lokalerne på tværs af lokationer. 

 
 

 
 

  
 

 

 

 


