
 

Bestyrelsesmøde, den 13. marts 2017  
 
Til stede: Birgitte Andersen (BA), Lasse Lorentzen (LL), Søren Bay Koch (SKO), Helle Flyvbjerg 
(HF), Birthe Christensen (BC), Helena Kjær (HK) og Kenneth Seerup Jørgensen (KSJ). 
 
Fraværende: Formand for elevrådet. 
 
Referent: JJ 

 

Dato: 13. marts 2017. 

 
Sted: Svendborg Heldagsskole (SH), afd. Gl. Nyby. 

 

1. Godkendelse af Referat fra sidste møde  

2. Orientering fra bestyrelsen  
3. Orientering fra skoleledelsen  
Status på skolens organisation og drift  
Udvikling  
Særlige områder som bestyrelsen skal orienteres om  

- Sygefravær  
4 Økonomi herunder budgetopfølgning 
5 Ny medarbejderrepræsentant (MDL stoppet) i bestyrelsen, proces 
6 Årshjul – stadig aktuelt? 
7 Værdiregelsæt  
8 Principper for lejrskole til godkendelse, bilag vedlagt 
9 Evaluering af besøget af Børn og Ungeudvalget den 13. marts 2017. 
 

Ad 1. Referat fra sidst 
Godkendt 

Ad 2. Orientering fra bestyrelsen 
SH har dd. haft besøg af Børn og Ungeudvalget ledsaget af direktøren og skolechefen. 

Gæsterne takkede for et informativt møde. 

Ad 3. Orientering fra skoleledelsen 
Status på skolens organisation og drift  

Udvikling 

- Skolens leder Kristian Hejsen Hansen er opsagt pga. sygdom.  
- SH er i gang med at uddanne 4 medarbejder i ART. 

Særlige områder som bestyrelsen skal orienteres om  

- Sygefravær  

SH er desværre fortsat ramt af den del langtidssygemeldinger. Det er ikke den type sygefravær, som 

SH kan gøre noget ved.  



   

Ad 4 Økonomi herunder budgetopfølgning 
Budgetopfølgning gennemgået. 

Ad 5 Ny medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. 
- Lasse Lorentzen er valgt ind i bestyrelsen 

Ad 6 Årshjul – stadig aktuelt? 
- SKO vil gerne udarbejde et eksempel på et årshjul 

Ad 7 Værdiregelsæt  
- Bemærkninger til værdiregelsættet fremsendes til JJ senest XX. Såfremt der ikke 

modtages bemærkninger, så er værdiregelsættet godkendt 24. marts.  

Ad 8 Principper for lejrskole til godkendelse, bilag vedlagt 
- Bestyrelsen godkendte principperne for lejrskole dd.  

Ad 9 Evaluering af besøget af Børn og Ungeudvalget den 13. marts 2017. 
 

Næste møde mandag den 15. maj 2017, kl. 15.30 – 17.30. 

 

 


