
  
Referat 

BESTYRELSESMØDE 
Svendborg Heldagsskole 

 
Onsdag den 16. marts 2022  

kl. 16.00, Skolebakken 6, Ollerup 
 

 
Tilstede: Kenneth Seerup, Formand, Birgitte Andersen, Annika Engstrøm, Steen 

Schmidt Møller, Søren Bay Koch og Mie Petersen (ref.) 
  
 
Afbud:   Irene Pedersen, forældrerepræsentant 
 
 
Dagsorden 
 

1. Velkommen 

Søren bød velkommen. 

2. Elevtal / Økonomi 

Pt. er der 29 elever i snit i 2022. Der er 3 elever mere i pipeline til 1/8-2022 – hvilket gør at 
vi kan lande på et snit på 31 elever i 2022 svarende til vores budgetramme. Der er pt. 
opslået en stilling som pædagog pr. 1/5-2022.  

3. Sygefravær / Corona 

Søren informerede om status på sygefravær.  I hele organisationen CSV Sydfyn og 
Svendborg Heldagsskole ligger vi på 3,92% i 1. kvartal 2022, Svendborg Heldagsskole 
ligger i samme periode på 5,52%. Begge tal er rigtig fine. 

4. Den Digitale Skole (Steen) 

Steen informerede om et projekt med opførelse af en digital skole, som skal tage hånd om 
undervisning til de elever, som enten har skolevægring eller af forskellige årsager ikke kan 
møde fysisk op til undervisning.  Projektet er præsenteret for Sigrid Andersen, og der 
arbejdes videre på projektet, som ønskes at starte 1/8-2022. 

5. Førskole (Steen) 

Som noget nyt skal vi i år modtage elever i før SFO inden skolestart 1/8-2022.  Der starter 
3 børn pr. 1. april 2022 på Svendborg Heldagsskole.  Ifm. denne før SFO stilles 3 
pædagoger til rådighed fra dagtilbud i perioden frem til 1/8-2022. Den daglige ledelse af de 
3 personaler vil i perioden ligge hos afd. Lederen på Svendborg Heldagsskole.  

6. Det nye skoleår  

Planlægning af det nye skoleår er skudt i gang. Der arbejdes med indkøring af den nye 
arbejdstidsaftale fra DLF i TRIO. Herudover skal der tages højde for den nye ferielov, som 
kan være en udfordring af forklare og forstå.  

7. Evt.  



Der har været afholdt valg af forældrerepræsentant til bestyrelsen, Irene er genvalgt til en 
ny 2- årig periode.  

Der vil i kommende tid ske valg af medarbejderrepræsentanter.  

Kenneth spurgte ind til om vi deltog i netværk med andre heldagsskoler, for at dele viden 
og sparre med hinanden. Dette sker ikke i praksis i dag.  Kenneth ønsker pkt. med til 
kommende bestyrelsesmøde.   

 

 

(Der vil blive serveret Kaffe og kage til mødet som afholdes på Svendborg Heldagsskole i Ollerup) 

 


