
Kære bestyrelse. 
 
Hermed fremsendes referat af bestyrelsen møde mandag d. 17.5.2016 kl. 16.30-18.30 på Brydevej. 
 
Til stede var: Jacob Bogh Sønderby, Kenneth Seerup Jørgensen, Birthe Christensen, Jytte Nørgaard, 
Marianne Dam Larsen, Kristian Hejse Hansen (skoleleder), Helle Flyvbjerg (afdelingsleder), Søren 
Koch (afdelingsleder) 
 
Der er afbud Alexander Petrovic (elevrådet). Af den grund bortfalder punktet ”Orientering fra 
elevrådet”. 
 
Dagsordenen er som følger: 
 

1. Godkendelse af Referat fra sidste møde (5 min.) 

Referatet godkendt. 

2. Orientering fra bestyrelsen (10 min) 

 JBS refererede fra mødet, der var indkaldt for at præcisere høringssvarene. JBS, 

KHH samt Malene Foshammer, næstformand i MED-udvalget var indkaldt. 

Deltagerne følte et vist pres, i forhold til at justere høringssvarene. Der blev 

redegjort for baggrunden for svarene og pointerne blev fastholdt. JBS fandt det 

vanskeligt at forvalte sin dobbeltrolle, og har på den baggrund valgt at trække sig 

fra bestyrelsen, deraf punkt 6. 

3. Orientering fra elevrådet (afbud punktet udgår) 

4. Orientering fra skoleledelsen (30 min) 

 Status på skolens organisation og drift 

KHH orienterede.  

De ændringer der følger af budgetreduktionen, og som blev behandlet på forrige møde, er 

gennemført. Det har nogle mindre konsekvenser frem til det nye skoleår, hvorefter effekten af 

budgetreduktionen vil slå mere mærkbart igennem. 

I materialet til indstillingen til udvalgets beslutning, er indsat en forventet elevmængde på DnH 

pr. 1.8.2016 på 50. Tallet skulle angiveligt være opgivet af DnH. Der er dog ingen der har 

opgivet det. Bestyrelsen var bekymret over tallet, fordi det kan have betydning for det samlede 

setup. KHH fastslog at skolen pt ikke er gearet til den mængde elever og at det vil være 

vanskeligt at rekruttere kvalificerede folk. KHH undersøger. 

 

 



5. Økonomi herunder budgetopfølgning og budgetfremskrivning (30 min) 

 KHH gennemgik budgetopfølgningen. Der er ingen betydningsfulde afvigelser. 

Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning. 

6. Ændret konstituering af bestyrelsen 

 Som følge af JBS´ meddelelse om udtræden af bestyrelsen, blev det beslutte at konstituere 

Kenneth Seerup Jørgensen som formand. Konstitueringen løber frem til bestyrelsen på ny 

konstituerer sig formelt. Dette forventes at ske ultimo 2016 efter nyvalg af forældre- og 

medarbejderrepræsentanter. 

 Til stor glæde for alle er der en forælder, der har tilkendegivet interesse i bestyrelsesarbejdet. 

For at sikre, at den kommende forældrerepræsentant bliver valgt på det bredest mulige 

mandat, har bestyrelsen besluttet, at iværksætte en ny valghandling i begyndelsen af sept. 

2016. På den måde sikrer man, at nye forældre har mulighed for at stille op og tillige at 

stemme. 

7. Præcisering af målgruppe  –  og i den forbindelse: Har vi behandling og hvad vi mener med det? 

 Punktet lå meget sent på mødet og blev tidsmæssigt presset af de øvrige punkter. Bestyrelsen 

var dog villig til at give mødet yderligere 20 min. (blev til 45) med det formål at drøfte emnet. Vi 

drøftede DnH´s kommende målgruppe og behandling til denne. Det blev drøftet hvorvidt den 

mest udfordrede gruppe vil bestå af børn med svære tilknytningsforstyrrelser (eks. reaktive) 

som generelt betragtet er stoppet i deres følelsesmæssige udvikling omkring 0-2 år. Denne 

gruppe vil i fremtiden udgøre DnH´s kerneopgave. Opgaven er en behandlingsopgave. Dette 

indikerer også at det fremtidige arbejde omkring denne elevgruppe vil være af mere 

miljøterapeutisk karakter. Vi drøftede tillige kort hvilke krav dette i praksis vil stille til 

undervisning, pædagogik og nødvendigheden af andre metoder. 

 
 
Kenneth Seerup Jørgensen   Kristian Hejse Hansen 
Konst. Formand   Skoleleder (referent) 
 


