
 

  
Dagsorden 

BESTYRELSESMØDE 
ved Svendborg Heldagsskole 

 

mandag den 17. juni 2019 kl. 18.30 – 20.00 
på Skolebakken 6 i Ollerup ( OBS!) 

 
 

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

Schmidt Møller, Søren Bay Koch  
Mie Petersen (ref.) 

  
Afbud:   Helena Kjær ( uden afbud) 

  
 

1. Velkomst og rundvisning Ollerup. 

2. Præsentation af organisationen og seneste nyt. 

Søren: En introduktion vedr. organisationen CSV Sydfyn og Svendborg 
Heldagsskole.  Af highlights kan nævnes, sammenlægning af Svendborg 
Heldagsskole på Skolebakken 6 i Ollerup samt en faldende visitation til 
Heldagsskolen og en øget visitering til heldagsklasserne.  På STU og hermed 
også på kollegiet, har målgruppen ændret sig over tid, hvilket har givet 
anledning til nogle ændringer, herunder udvidet åbningstid på støtte.  Der er 
kommet et øget samarbejde med socialafdelingen ift. borgere på kollegie.   
Cafe Tryk har ligeledes fokus på øget samarbejde med socialafdelingen. Der 
er fokus på miljøet for de unge i Cafe Tryk, produktion og omsætning mm.   Ny 
leder på STU Gert Hjuler. Nye linjer på STU pr. 1.5.19.  Faldende visitationer til 
STU trods stigende elevgrundlag. VSU området er i en udviklingsperiode, hvor 
der skal ses på hvordan vi bruger midlerne fremadrettet ift. ønsker og behov.  

3. Fravær – status, bilag 

Søren informerede om at fraværet har været markant faldende i indeværende 
år ift. de sidste 3 år. Status i hele organisationen er pr. 31.5.19 på 3.64%. 

4. Retningslinjer vedr. svømning. 

Steen fremlagde forslag om ændring af regler ift. svømmeundervisning. 
Nuværende tekst: 

Der skal minimum være to voksne til stede, hvoraf den ene har 
svømmelæreruddannelse samt bestået den årlige bassinprøve  

ændres til: 

Der skal minimum være to voksne til stede, hvoraf den ene har bestået den 
årlige bassinprøve.  

Beslutning:  ændringen godkendes som ovenfor anført.  

 



 

5. Elevstatus og økonomi. 

Pt. forventes der et elevtal pr. 1.8.19 på ca. 25-26 elever 

Samlet set forventes der pt. at hele organisationen kan komme ud med et lille 
overskud med nuværende ressourcer og midler.  

 

6. Evt. 

Bilag vedr. høring er indkommet efter dagsordens udarbejdelse, hvorfor de er 
eftersendt til medlemmerne af bestyrelsen. 

Bestyrelsen tager høring til efterretning. 

Annika spurgte ind til det nye medlem i bestyrelsen (skoleleder)  - Søren har 
meddelt skolechefen at der er en ledig plads, men der har ikke været nogen 
henvendelser.    

 

 

Underskrifter: 

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

  

    


