
Bestyrelsesmøde, den 16. januar 2017 
 

Til stede:   Birgitte Andersen (BA), Marianne Dam Larsen (MDL), Søren Bay Koch (SKO), 
Helle Flyvbjerg (HF), Birthe Christensen (BC), Helena Kjær (HK) og Kenneth 
Seerup Jørgensen (KSJ). 

 

Referent: JJ 

 

Dato:  16. januar 2017. 

 

Sted: Svendborg Heldagsskole (SH), afd. Juulgården, Juulgårdsvej 64, 5700 

Svendborg 
 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af Referat fra sidste møde 

2. Orientering fra bestyrelsen  

3. Orientering fra skoleledelsen  

Status på skolens organisation og drift  
Udvikling  
Særlige områder som bestyrelsen skal orienteres om  

- Sygefravær 
- Nedgang i elevtal, lukning af Brydevej og konsekvens heraf  

4 Økonomi herunder budgetopfølgning og budgetfremskrivning  

5 Årshjul (Marianne Dam Larsens udspil vedhæftes) 

6 Principper for lejrskole  

7 Næste møde, 13.3.2017. April-mødet flyttes til mandag den 24.4.2017 

 

Ad 1. Godkendelse af Referat fra sidste møde 

Godkendt. 

 

Ad 2. Orientering fra bestyrelsen 

SH har modtaget en forældreklage. Klagen er besvaret af KSJ i efteråret 2016. Klagen er 
videresendt af klagestiller til Folketingets ombudsmand. Klagen blev afvist af ombudsmanden, 
idet skolen ligger inden for kommunal myndighedsområde.  

 

Ad 3. Orientering fra skoleledelsen  

Status på skolens organisation og drift  
Politisk har man valgt, at SH pr. 1.8.2018 maksimum skal rumme 35 elever, hvilket betyder at 
afdeling Brydevej, som et led i strukturændringen, lukkes pr. 30.6.2017. Dette har medført, at skolen 
har været ude i en uansøgt afskedigelsesrunde, med afsked pr. 30.6.2107.  Processen er afviklet over 
de forgangne 3 uger. 
 
SH får besøg af B&U udvalget samt B&U direktøren mandag den 13. marts 2017. Ønskede deltagere: 
Skolelederen, TR, AMR, bestyrelsesformand og evt. elev. Mødet afholdes på Gl. Nyby.  
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Udvalgtet ønsker drøftet flg. punkter: Målstyret undervisning, MinUddannelse, erfaringer med 
ressoucestyringsmodellen på specialområdet og elevinddragelse. Ud over de faste punkter for 
dialogmødet ønsker SHs bestyrelse drøftet skolens sammenlægning på én matrikel 
 
Udvikling 
 
Særlige områder som bestyrelsen skal orienteres om  

- Sygefravær 
o Detaljerede sygefraværstal blev fremlagt. 
o Skole har afviklet to positive forløb med QuickCare som samarbejdspartner.  

 
- Nedgang i elevtal, lukning af Brydevej og konsekvens heraf  

o Se ovenfor. 
 

Ad 4 Økonomi herunder budgetopfølgning og budgetfremskrivning  

Budgetopfølgning fremlagt.  

Budget 2017 fremlagt. 

 

Ad 5 Årshjul 

Der er en lang række ting, der går igen i årenes løb. Årshjulet skal sikre, at bestyrelsen kommer 
omkring alle tingene. Det kunne fx være at tage principper op til revision! 

 

MDL laver et forslag til et årshjul for SH til næste gang. 

 

Ad 6 Principper for lejrskole 

HF fremlagde et forslag til principper.  

 

KSJ ønsker uddybning af, hvad forstås ved en lejrskole: Hvad er kernen i en lejrskole? Hvorfor er 
det vigtigt på Svendborg Heldagsskole af afholde lejrskoler? 

HK ønsker, at der står angivet retningslinjer for informationsniveauet til forældrene i 
principperne, samt retningslinjer for tilbagemelding på evaluering af turen ift. mål med lejrskole-
turen. 

 

SKO ønsker, at der drøftes beløbsramme på lommepenge, samt mad- og måltidspolitik på 
lejrskole. 

 

Enighed om, at der skal være en beløbsramme. Mandatet gives til teamet bag lejrskolen. 
Teamet clearer det med afdelingslederen. 

 

HK påpeger, at det er vigtigt, at det er det samme beløb for alle på turen! 

  

Et team har forespurgt, hvordan man skal forholde sig til mad- og måltidspolitikken på lejrskole.  

Det er teamets opgave at stille differentierede rammer og mål for hele klassen. Rammer og mål 
godkendes af afdelingslederen. 
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HF formulerer det ind i principperne for lejrskole.  

 

Principperne tages op til endelig godkendelse næste gang.  

 

Ad 7 Næste møde, 13.3.2017. April-mødet flyttes til mandag den 24.4.2017 

 

Evt. 

På det seneste udvalgsmøde i Børn og Unge blev det godkendt, at skolen fremover hedder: 
”Svendborg Heldagsskole”. Vi vil snarligst få en ny hjemmeside m. link til Facebook. Facebook vil 
fremover blive et aktivt værktøj til nyhedsinformation fra skolen. 

 

Der er besluttet politisk at fødselsdage ikke kan afvige ift. mad- og måltidspolitikken. 

 

Svendborg modellen fordrer 6 nye sagsbehandlere (færre sager pr. medarbejdere). Der er 
besluttet, at der ansættes 6 sagsbehandlere i Svendborg Kommune, men kun 2 sagsbehandlere 
med myndighed. 

 

Næste dialogmøde med B&U udvalget bliver 7. februar 2017, kl. 17-19. SKO deltager sammen 
med HK og KSJ. Mødested meldes ud ca. 14 dage før. SKO er trådt ud af koordinationsudvalget. 

 

Næste møde, 13.3.2017 på Svendborg Heldagsskole, afd. Gl. Nyby. 


