
 

  
Referat 

BESTYRELSESMØDE 
ved Svendborg Heldagsskole 

 

Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 18.30 – 20.00 
på Skolebakken 6 i Ollerup ( OBS!) 

 
 

 
Tilstede: Kenneth Seerup, Formand –Irene Pedersen, forældrerepr. – Birgitte Andersen, 

Annika Engstrøm, Steen Schmidt Møller, Søren Bay Koch og Mie Petersen 
(ref.) 

  
 
 
Afbud:   Irene Pedersen, uden afbud. 

  
 

 

1. Præsentation af bestyrelsen. 

Udgår, da ingen tilstede er nye.  

2. Seneste nyt vedr. sammenlægning Ollerup, Søren Bay Koch 

Søren orienterede om at tidsrammen i CETS ift. renovering og klargøring af Ollerup 
er fremrykket til 1.5.2020. Medarbejdere udtaler at det vil være bedst at en flytning 
sker ifm. Et nyt skoleår bl.a. også grundet eksamen.  

3. Seneste nyt vedr. Aula og Trio, Mie Petersen 

Mie orienterede om at Aula går i luften mandag uge 43 og at intra lukker og slukker 
søndag uge 42.  Der er afviklet kurser for alle medarbejdere for at klæde dem på til 
det nye system, og alle børn har fået brev med hjem med infomateriale, som 
beskriver hvad aula er, og hvordan det kan tilgås.  

4. Info vedr. T3, Steen Schmidt Møller 

Steen informerede om T3 - undersøgelse i læringsledelse. T3 er den sidste 
undersøgelse ud af 3 foretaget på skoleområdet.  Svendborg Heldagsskole skiller 
sig ud ift. de øvrige skoler, da børnene og forældrene ikke er de samme i alle 3 
undersøgelser.  

5. Visitationsgrundlag, hvilke elever forventer vi i fremtiden? 

Pkt. slået sammen med pkt. 7 

6. Fravær – status, bilag 

Status på fravær viser at vi har haft en fald på det samlede fravær – fraværet ligger 
pt. På under 5% hvilket er et flot resultat indenfor området. Svendborg Kommunes 
sygdomspolitik anvendes, og det giver god mening ift. at få fokus på op med 
nærvær ned med fravær.  



 

 

7. Elevstatus og økonomi. 

Søren informerede om historikken i økonomisk status og politiske beslutninger, 
herunder en nedbudgettering fra 45 til 35 elever.  Herudover informerede han om 
den nyligt udarbejde taskforce rapport, som beskriver en udvidet indsats i barnets 
hjem i fremtiden, hvilket kan betyde et øget samarbejde samt et øget elevtal i 
fremtiden.  

Det politiske opdrag pt, lyder på at hele Familie uddannelse skal gå i 0 i 2019, 
hvorfor vi i alle afdelinger skal spare de penge vi kan.  

Økonomien er fortsat meget svingende, da eleverne kan skrives ind og ud dag til 
dag, hvorfor vi hele tiden følger op på økonomien i organisationen.  

 

8. Evt. 

Orientering om fælles temadag den 1.11.2019 omhandlende forandring og 
organisation.  

En drøftelse af muligheder for en fremtidig sammensætning af bestyrelsen.  

 

 

 

  


