
 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Den nye Heldagsskole 7. september 2015 

Til stede: 

Jacob Bogh Sønderby (formand), Kenneth Seerup Jørgensen (erhvervsskolerne), Marie Søndergård (Med. 

Rep.), Marianne Larsen (Med. Rep.) Birthe Christensen(skoleforvaltningen). 

Ledelse: AL Helle Flyvbjerg, AL Søren Koch, Skoleleder Kristian Hejse Hansen (referent). 

1. Velkommen til Kenneth Seerup Jørgensen, Svendborg Erhvervsskole samt præsentation af 

bestyrelsen. 
Kenneth Seerup Jørgensen blev budt velkommen og resten af bestyrelsen, samt ledelsen 

præsenterede sig. KHH forklarede baggrunden for, at der endnu ikke er valgt forældre og 

elevrepræsentanter. Bestyrelsen anerkendte den valgte procedure og bemærkede, at man 

forventede, at valgene er på plads til næste møde. 

2. Orientering 

- Status på skolens organisation og drift 
KHH orienterede om skolens organisering og begrundelserne herfor. KHH orienterede ligeledes om 

processen i forbindelse med ændringerne og lagde stor vægt på medarbejdernes engagement på 

trods af, at den korte tidsfrist betingede en topstyret proces.   

- Fokusområde centrale/decentrale 
SK orienterede projektet ”læringsledelse” og om de organisatoriske valg og omvalg DnH har gjort 

ind til videre SK gjorde rede for de kommende opgaver i forbindelse med projektet. HF orienterede 

om fokusområderne på de af DnH´s opgaver, der relaterer sig til serviceloven. HF redegjorde for 

fokusområdernes relation til Strategiplanen for Afdelingen for Børn med Særlige Behov og dennes 

prioritering af evidens. 

Under emnet ”fokusområder” udviklede der sig en længere debat, hvor der viste sig et stort behov 

for svar på konkrete spørgsmål til DnH´s opgave, elevtal, elevplacering, overgange etc.  

3. Økonomi. Gennemgang af budgetopfølgning for august 
På grund af forskellige udmeldinger om mødets varighed, udgik punktet – dog med den krølle, at 

budgetopfølgning 08.2015 blev omdelt, samt at KHH konstaterede, at der ikke var de store 

ændringer. 

4. Forretningsorden 
KHH udarbejder forslag til forretningsorden og rundsender.  Der ligger en forretningsorden til 

beslutning på næste møde. 

5. Procedure for valg af forældrerepræsentanter 
Udgik som selvstændigt punkt, da KHH orienterede om det i punkt 1. 

 

6. Gennemgang af indberetningsskema fra KL (Bilag) 



Det aftaltes, at Marie, Marianne og KHH gennemgår og rater skemaet i indeværende uge og 

fremsender det til den øvrige bestyrelse. KHH indhenter invitationer til dialogmødet den 14.9. til 

Jacob og Kenneth. 

Møderække: 3. november 2015, 8. februar 2016, 2. maj 2016 og 5. september 2016. Alle fra 15.30-17.30. 

8.9.15 KHH 

 


