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Bilag: 

- Referat fra sidst 

- Mad og måltidspolitik 

 

 

 

Velkommen til Helena Kjær, ny forældrerepræsentant i bestyrelsen. 

 

Ad 1 Referat fra sidst 
MDL bemærker ift. referat fra sidst, at hun savner punktet ”sygefravær” på dagsordenen. Punktet er 
planlagt til et senere tidspunkt, men MDL ønsker løbende dialog.  
 
SKO informerer, at der er igangsat en proces, idet DnH gerne vil have sygefraværet nedbragt. DnH 
har 3 langtidssygemeldte, der i høj grad påvirker sygefraværsprocenten. Processen laves sammen 
med afdelingslederen på Juulgården, tillidsrepræsentanten for pædagogerne og arbejdsmiljø-
repræsentanten (AMR) på Juulgården og AMR på Gl. Nyby. 
 

Ad 2 Præsentationsrunde 
Hver enkelt præsenterede sig. 
 

Ad 3 Økonomi 2016 
DnH har rådighed over en sum henlæggelser fra tidligere år, som skolen har fået grønt lys til at 
anvende en del af til en række fremtidssikrende investeringer. Dette medfører, at DnH i 
regnskabsåret 2016 kommer ud med et planlagt, driftsmæssigt underskud på ca. kr. 400.000. 
 

http://www.svendborg.dk/borger/barn/sundhed-til-mit-barn/mad-og-maaltidspolitik
http://www.svendborg.dk/borger/barn/sundhed-til-mit-barn/mad-og-maaltidspolitik
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Økonomien ser mere usikker ud i 2017, idet ramme-økonomien er beregnet på den nye struktur pr. 
1.8.2018, der i foråret blev besluttet af byrådet, medens den nuværende struktur – i 
overgangsperioden 2016/2017 - ser markant anderledes ud. KSJ påpeger, at DnH kan trække på 
bestyrelsen i arbejdet med den økonomiske ramme.  
 

Ad 4 Beslutning B/U pba. høringssvar. 
Besparelsen på DnH er gået igennem, dvs. en besparelsen på kr. 600.000 i 2018 og frem. 
 

Ad 5 Høringssvar ”Dialogmøder” 
UBU har haft dialogmøder 4 gn. om året, hvor skolebestyrelserne har været indbudt. 

Administrationen har fremsat forslag til ændring af Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes 
folkeskoler med henblik på at udvide dialogmødemodellen med en samrådsmodel. Nedenstående 
tekst er sendt til udtalelse i skolebestyrelserne. 

Det foreslås derfor, at Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler kapitel 4 §17 
vedrørende Fælles rådgivende organer ændres til:  
”Der etableres et dialogforum. Udvalget for Børn og Unge afholder 4 dialogmøder med deltagelse af 
skolebestyrelsesrepræsentanter og skoleleder. 
Der afholdes to samrådsmøder mellem hver skole og Udvalget for Børn og Unge i løbet af en fireårig 
periode. I samrådsmødet deltager den samlede skolebestyrelse og medlemmerne af Udvalget for 
Børn og Unge”. (Tilføjelse / ændring angivet i kursiv). 

Forslag til model: 

Tidspunkt Møde Deltagere 

16:00 til 16:50 Samrådsmøde Skole 1 + UBU 

17:00 til 19:00 Dialogmøde Skolebestyrelserne (2 
forældrerep. + 1 skoleleder per 
skole) + UBU 

19:10 til 20:00 Samrådsmøde Skole 2 + UBU 

DnHs bestyrelses høringssvar: 

DnH hilser det velkommen, idet der gives en chance for, at kunne tydeliggøre den opgave man har. 
Det skal stå sin prøve på en positiv måde.  
 
 

Ad 6 Brydevej, proces 
Brydevej er en satellit til Gl. Nyby. Her går de børn, der er tættest på almen området. Det har hele 
tiden været meningen – i overgangsperioden 2016 / 17 – at børnene successivt skal overflyttes til 
almen området, og Brydeafdelingen skal dermed lukke ned på en ordentlig måde. 
 
Personalet kan enten blive overflyttet, hvis der er et match på en ledig stilling, eller indgå i den 
generelle overflytningsrunde i april.  
 

Ad 7 Mad og måltid, retningslinjer for DnH 
Beslutningen vedr. ændring i mad- og måltidspolitikken er udsat i UBU.  
 
Lederen af familieafdelingen forventer, at DnH følger den generelle politik. 
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DnHs afdelinger forvalter det helt forskelligt. 
 
HK er ikke krakilsk – mener, at der kan være forskel på den almene skole og DnH.  
 
Hvilken kultur skal være gældende, når DnH samles på én matrikel? Hvor skal der være nogle 
justeringer? 
 

Bestyrelsens beslutning: 
 
Pt. gælder ”mad og måltidspolitikken”. Først den dag, hvor politikerne lemper for lokale 
fortolkninger, vil bestyrelsen lave sine fortolkninger.  
 
Så længe politikken gælder, så skal vi udmønte den på DnH. DnH læser op på lektien. Per kulance har 
DnH et håndfuld dage, hvor der er nogle særlige situationer.  
 
Vi afventer UBUs beslutning. 
 
Afledt af dette punkt foreslår KSJ, at bestyrelsen diskuterer principper for lommepenge på lejrskole. 
Punktet tages næste gang. 
 

Ad 8 Evt. 
MDL ønsker et årshjul for bestyrelsens arbejde. 
 
SKO har meldt navneændring ud. DnH skal have en ny hjemmeside, og i den forbindelse ønsker 
skolen et nyt navn. KSJ er indforstået med det nye navn. 
 
MDL: Hvad er status på PPRs rolle i bestyrelsen? SKO: Der er ingen i PPR, der ønsker en plads i 
bestyrelsen, og dette er taget til efterretning. Ved særlige tilfælde kan leder af PPR, Hans Jørn 
Søberg, tilkaldes. 
 

Næste møde 
 
Den 16. januar, kl. 15.30 – 17.30, på Juulgården, Juulgårdsvej 64, 5700 Svendborg. 
 
Pkt. til følgende dagsordner: Årshjul og Lejrskole, samt orientering om fraværsstatus. Punkterne 
tages på næstkommende dagsorden, såfremt der er plads. 
 
Såfremt nogen ligger inde med gode eksempler på Årshjul for bestyrelsesarbejde bedes dette 
fremsendt til JJ, således at disse kan blive rundsendt sammen med dagsordenen. 


