
 

  
Referat 

BESTYRELSESMØDE 
Svendborg Heldagsskole 

 

Torsdag den 10. december 2020  
På TEAMS 

 
 

 
Tilstede: Kenneth Seerup, Formand, Birgitte Andersen, Annika Engstrøm, Steen 

Schmidt Møller, Søren Bay Koch og Mie Petersen (ref.) 
  
 
 
Afbud:   Irene Pedersen uden afbud 
 
Dagsorden: 

  
1. Elevstatus incl. budget – (hvilke elever forventer vi i fremtiden) Søren 

Der er pt. 26 elever på Svendborg Heldagsskole, heraf 3 fra eksterne kommune. Pt. er der 

ikke nogen nye elever i pipeline pr. 1/1-2021 hvilket betyder at udgifterne forventes højere 

end indtægterne i 2021. Søren informerede om tiltag med mulighed for jobrotation i 

organisationen CSV Sydfyn og Svendborg Heldagsskole. Ingen har pt. ytret ønske herom.  

Skal der reduceres i udgifter, vil alt være i være i spil. 

 

2. Seneste nyt i Organisationen incl. Covid-19 – Søren / Steen 

Søren informerede kort indholdet i den nye strategiplan i afdelingen børn og unge i 

perioden 2020-2024, hvilken også blev fremlagt på sidste møde. 

Der har været 1 leder i organisationen CSV Sydfyn og Svendborg Heldagsskole og en elev 

som har haft covid19.  

Der er etableret et nyt undervisningslokale med 6 E-sportsmaskiner.  

Kort info om kommende lønforhandlinger på BUPL-området. 

 

3. Sexisme – Proces (hvordan arbejder vi med det i organisationen) – se vedhæftet bilag fra 

H-Med – Søren / Steen 

Søren informerede om arbejdet i vores MED udvalg vedr. emnet sexisme, hvor der er 

nedsat en arbejdsgruppe bestående af TR, AMR og en leder, som sammen skal udarbejde 

udkast til en politik. Det samlede MED udvalg bakker op om det udsendt materiale fra H-

MED.  Herunder drøftelse vedr. personalets inddragelse på sigt. 

 

4. Sygefravær – Søren 

Det samlede sygefravær I organisationen CSV Sydfyn ligger på 5,45% for perioden 1/1-

30/11-2020. På Svendborg Heldagsskole ligger status på 2,25%.    



 

 

5. Samarbejde med PPR/ familieafdelingen / SH ift. samskabelse. (pædagogik /  

undervisning) Steen / Søren 

Steen informerede om en meget mere direkte kontakt og en øget sparring og samarbejde 

med PPR og familieafdelingens sagsbehandlere.  Søren supplerede om et øget 

samarbejde i løsning af opgaven med PPR når opgaven stilles af myndighed. 

 

6. Temadage i december, herunder Svendborg Heldagsskoles vision og mission ift. 

strategiplanen 2020-2024 – Steen  

Steen informerede om en planlagt temadag i plandagene op til jul.  Dagene omlægges til 
nye dage i 2021, da vi pga. covid19 vælger at udskyde dem.  PPR samt Henrik Heilmann 
skal på dagene komme med oplæg til personalet forventeligt i januar/februar 2021. 
Dagene op til jul forventes så at blive brugt til andre fælles emner som kan afvikles hjemme 
eller via teams.  

 

7. Antal magtanvendelser – Steen 

Søren informerede om at der har været 5 magtanmeldelser fordelt over 3 forskellige børn.  

Steen supplerede med at der har været 2 arbejdsskadeanmeldelser grundet situationer 
med børn. 

 

 

  


