
Bestyrelsesmøde, den 7. november 2016 
 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

Ingen bemærkninger. Referat godkendt. 

 

2. Orientering 

 

i. Ledelsen 

 

Skolelederen er sygemeldt på ubestemt tid. DnH er i løbende dialog. 

 

Det må ikke forekomme undervisning på 1. sal i længen på Gl. Nyby. Der er lavet 

værksteder i stueplan, og 1. salen er blevet indrettet til depot. 

Ibrugtagelsestilladelsen er på vej. 

 

Der er bestilt en ny legeplads til Juulgården fra Boel. DnH finansierer selv. 

 

Der er vedtaget en ramme på 35 elever i fuldt segregeret tilbud. Elever ud over de 

35 (børn på Brydevej) skal sluses over i almen skolen. Økonomien følger børnene, 

dvs. at dette ikke er en spareøvelse. 

 

Udvidet indsats er pr. 1. november 2016 overført til CBUF. Udløber af Svendborg 

Kommunes strategiplan. 

 

Center for familie og uddannelse ønsker at DnH bliver en mere integreret del af 

centeret, med større samarbejde til følge. Dette medfører, at DnH skal have to 

medarbejdere på kursus i ART (Aggression Replacement Training). 

 

Orientering om fravær og ny procedurer for samme. Der ønskes en nærmere 

opgørelse af sygefraværet renset for langtidssygemeldinger.  

 

 

b. Elevråd 

Ikke til stede. Elevrådet er nystartet og en lidt anden elevgruppe. Der arbejdes på at få 

elevrådets deltagelse på bestyrelsesmødet op af stå. 

 

c. Bestyrelsen 

KS: Har ikke noget fra bestyrelsen. 

 

3. Økonomi 

Budgetopfølgning gennemgået. Økonomien følges nøje. 

KS: En glæde, at  budgetopfølgningen ser fin ud. 

 



4. Høringssvar 

a. Mad og måltid 

Vi er opmærksom på den samlede mad- og måltidspolitik, men på DnH har fejringen af 

elevers fødselsdag en helt særlig betydning. DnH ønsker som et led i behandlingen, at 

eleven får medindflydelse på, hvordan denne dag bliver markeret af DnH – herunder 

indtagelse af mad og drikke. 

 

Af ovennævnte årsag er bestyrelsens holdning, at beslutningen skal lægges ud decentralt. 

 

b. Budget 2017 

Tilslutter sig medudvalgets svar.  

 

5. Proces ift. Forældrevalg i bestyrelsen 

Valg til skolebestyrelsen sættes i gang. 

 

6. Næste møde (Forslag 12.12.2016) 

 

7. Evt.  

 

Planlagt møderække bookes i Outlook kalenderen af JJ. 


