
 

  
Referat 

BESTYRELSESMØDE 
ved Svendborg Heldagsskole 

 

Torsdag den 18. juni 2020 kl. 18.00 – 20.00 
På Svendborg heldagsskole – Skolebakken 6 i Ollerup 

 
 

 
Tilstede: Kenneth Seerup, Formand, forældrerep. Birgitte Andersen, Annika Engstrøm, 

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

  
1. Rundvisning på Skolebakken 6 – samt en snak om flytning/sammenlægning 

Søren orienterede om en hurtig flytning grundet Covid19. Medarbejderne udtaler at 
det har været lidt kaotisk at være i, men at de vidste det skulle ske.  

2. Hvordan er vi kommet igennem den første runde af Covid-19 (nødpasning – 
nødundervisning) 

Nødpasning gik i gang 14 dage efter nedlukning.  Nødundervisning er sket digitalt 
eller pr. telefon. Der har været et særligt fokus på de særligt udsatte. Alle områder 
har i perioden været bedt om at lede opad, have fokus på hvordan eleverne havde 
det og være tæt på ift. deres trivsel. Nødundervisning vil ske frem til sommerferien 
foreløbig.  Alt andet drift kan normaliseres.  

Der har ikke været nogen konstateret syge elever eller personale med Covid19, 
men der har været nogle pårørende, som har været indlagt.  

Opholdsstedet Skovbovej har haft 2 af vores pædagoger som hjælp i en periode, 
hvilket har været en rigtig god oplevelse for begge parter.  

Fremadrettet skal der evalueres på hvad der har været godt / mindre godt ift. måder 
at arbejde på, holde møder på osv. Er der noget vi kan bruge fremadrettet? 

3. Magtanvendelser – antal i 2020, Info fra Steen 

Steen informerede om magtanvendelse, som har været nedadgående.  

4. Fravær – status, bilag udleveres 

De nyeste tal for fravær ser rigtig fine ud. Svendborg Heldagsskole ligger på et 
samlet fravær på 2% for perioden 1. januar til 31. maj 2020. 

5. Evt.  

Økonomi – status 

Der er pr. 1.8 ansat 2 nye pædagoger og 1 pædagog tidsbegrænset frem til jul. 
Økonomien forventes herefter at balancere pr. 31.12.20 med de nuværende 27 
elever pr. 1.8.20.  

 



 

 

   

 
 

 

 

  


