
Kære bestyrelse. 
 
Hermed fremsendes referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 3.11.2015 kl. 15.30-17.30 på Brydevej. 
 
Til stede: Jacob Bogn Sønderby (formand), Kenneth Seerup Jørgensen, Alexander Petrovic (Elevrepræsentant), Birthe 
Christensen. Ledelsen: Søren Bay Koch, Kristian Hejse Hansen 
 
Fraværende: Marianne Larsen (afbud), Marie Lyngdorf Søndergård (Uvist). Ledelsen Helle Flyvbjerg. 
 
Velkommen til Alexander som er valgt til elevrådsformand, og som dermed er elevernes repræsentant i bestyrelsen. 
Den øvrige bestyrelse præsenterede sig. 
 
 

1. Godkendelse af Referat fra sidste møde 

Referatet godkendt. 

2. Ny Forretningsorden 

Det vedlagte forslag til forretningsorden blev vedtaget. 

3. Orientering fra bestyrelsen 

KSJ redegjorde kort for oplevelsen af at være til dialogmøde. Det var svært at se hvad politikkerne kunne tage 

med. Der lægges op til en forventningsafstemning. BC, SBK og KHH delte oplevelsen.  

4. Orientering fra elevrådet  

AP redegjorde for de emner han forventede kom på elevrådsmødet fredag. Et stort ønske er, at de elever der 

kører mountainbike, kan få en bane på skolen. Man er i gang med at ligge på, om det evt. kan kobles sammen 

med cross-banen. Dertil beskrev han projektet omkring multibanen som er i gang, og som har været et stort 

elevønske. 

5. Orientering fra skoleledelsen  

 Status på skolens organisation og drift 

KHH redegjorde kort for hvordan effekten af omorganiseringen i sommer forløber. Det går godt. Vedr. 

driften er der særligt på Juulgården en mindre gruppe af særligt udfordrede børn. Det skaber nogle 

situationer som giver et øget antal fastholdelser, samt indberetninger om trusler og vold mod personale. 

Ledelsen er obs på problemet og er i gang med at kigge på hvordan vi kan skabe en løsning.  

 

        Udvikling 

Læringsledelses projektet har haft sin første dataopsamling. Deltagelsesprocenten har været høj. Særligt 

forældredeltagelsen som ligger en anelse under kommunegennemsnittet, men over landsgennemsnittet, 

imponerer. Projektet understøttes i fremtiden af It-platformen ”Min Uddannelse” som skal implementeres i 

skolerne i den kommende tid. 

I pædagogikken arbejdes der målrette med at beskrive ”basis” som er DNH´s familietræning. Der arbejdes 

endvidere med at implementere vidensbaserede metoder. 3 pædagoger og AL har været på uddannelse i 

Theraplay. Alle er voldsomt engagerede. 



Terapien har dokumentation som fokusområder. Der arbejdes på at implementere FIT, som er en metode til 

dokumentation af brugernes vurdering af den enkelte terapi. Terapeuterne har generelt taget godt imod. 

        Særlige områder som bestyrelsen skal forholde sig til 

- Arbejdstilsynet/APV (fremlagt på mødet) - henvendelse fra Arbejdsskadestyrelsen (personsag): 

Der er udarbejdet ny APV på Gl. Nyby/Brydevej. SBK redegjorde for forløbet. Der var stor 

anerkendelse til resultatet fra bestyrelsen. Der er kommet et brev fra Arbejdsskadestyrelsen vedr. 

en tidligere medarbejder. KHH orienterede om forløbet og bestyrelsen drøftede mulige 

konsekvenser for skolen. 

- Bestyrelsens deltagelse i ansættelser: 

Bestyrelsen ønskede at deltage i lederansættelser samt at få buddet ved særlige ansættelser, f. 

eks. i forbindelse med ansættelse af nye faggrupper ved ændrede opgaver. Det overlades til 

ledelsen at afgøre om man tror en ansættelsen vil falde ind under ovennævnte. 

6. Økonomi herunder budgetopfølgning og budgetfremskrivning  

KHH redegjorde. Indekset er som forventet. Der forventes at det endelige resultat bliver en smule bedre end 

forventet. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Der er pt ikke nogen ny samarbejdsaftale på 

trapperne og derfor ikke grundlag for et fornyet budget. Vi kører videre med det vi har, indtil vi får et nyt.  

7. Strukturproces i specialundervisningen  

KHH redegjorde for opdraget fra Børne/unge-udvalget til Direktør/chefgruppe. SBK, HF og KHH er inviteret til 

at bidrage. Der skal være et oplæg klar til udvalget primo december. Der udspandt sig en livlig og 

inspirerende diskussion om DnH´s måde at se sig selv på og en kommende strategi i en videre proces. 

8. Kommende dialogmøde (Punkt og bilaget var af uransagelige årsager faldet ud og kun kommet til formanden. 

Bilaget medsendes derfor referatet). 

Bestyrelsen drøftede, hvordan DnH bedst blev repræsenteret i fremtiden. JBS beskrev vanskeligheden i sin 

dobbelte rolle og bemærkede at det ikke nødvendigvis tjente DnH bedst muligt. Bestyrelsen besluttede at KSJ 

deltager for bestyrelsen, når han har mulighed for det. Der vil altid være deltagelse fra personer fra DnH, idet 

BC, SBK samt KHH ligeledes sidder der. 

 

9. Næste møde 

Der kan inden da blive behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Strukturarbejdet omkring 

specialundervisningen samt det nye budget kan evt. motivere dette. 

10. Evt.  

Intet på punktet. 

 
Jacob Bogh Sønderby   Kristian Hejse Hansen 
Formand    Skoleleder 

 


