
Referat af bestyrelsesmøde 
 

Deltagere: Birthe Christensen, Søren Koch, Helle Flyvbjerg, Birgitte Andersen, Lasse Lorentzen 

Referent: JJ 

Fraværende:  Kenneth Seerup (formand), Helena Kjær (forældrerepræsentant) 

Dato: 19. juni 2017 

Sted: Gl. Nyby, Gl. Nybyvej 44, 5700 Svendborg  

  

1. Godkendelse af Referat fra sidste møde – bilag. 

Godkendt 

2. Orientering fra bestyrelsen  

Elevrådet har interesse i at deltage på fremtidige bestyrelsesmøder. 

 

3. Orientering fra skoleledelsen  
Status på skolens organisation og drift  

Efter ferien vil vi have 34-35 elever.  

Brydevej lukker på fredag den 23.6.2017. Eleverne er blevet visiteret til de nye tilbud. Vi skal aflevere 

Brydevej til CETS pr. 1.7.2017. 

 

Vi siger farvel til 7 personaler pr. 30.6.2017. 

 

Arbejdstidsaftaler og skemaer er lavet og udleveret til samtlige medarbejder. Skemaerne for Gl. 

Nyby og Juulgården er ensrettet med så mange fælles snitflader som muligt.  

Udvikling – Miljøterapi 

Målgruppen pt. har behov for en miljøterapeutisk tilgang. PPR har nikket godkendende til det.  

Særlige områder som bestyrelsen skal orienteres om  

- Sygefravær 

  

I 2017 har vi haft et særligt fokus på sygefravær. Skyldes hovedsageligt langtidssygemeldinger. 

Fraværet er kraftigt nedadgående. Efter sommerferien har vi én langtidssygemelding. Vi har derfor 

en forventning om, at SHs fravær fremover vil ligge på niveau med lignende tilbud. 

 

4. Økonomi herunder budgetopfølgning 

Budgetopfølgning for maj måned gennemgået.  

5. Brev fra Undervisningsminister vedr. oplysning om skema – bilag. 

Bestyrelsen blev orienteret om skemaerne på hhv. Juulgården og Gl. Nyby. 

 



Der er udarbejdet forskellige arbejdstidsaftaler for de forskellige personalegrupper. Der har 

været spørgsmål omkring dette, som BUPL har været involveret i. BUPL har godkendt aftalerne. 

Bestyrelsen havde ingen indvendelser. 

6. Baderegler – bilag 

Efter drukneulykken i Svendborg Sund har vi indstillet al badning, indtil bestyrelsen har 

godkendt principielle baderegler. 

Tillæg til forslag til ”principper for svømmeundervisning, badning og sopning samt fiskeri”: Hvis 

man entrerer med ekstern leverandør, er ansvaret stadig skolens og skolens principper skal 

følges. 

Godkendt med tillæg dd. af bestyrelsen.  

 

7. Årshjul – Princip for erstatningspligt og alkoholpolitik – bilag. 
Alkohol:  

Svendborg Kommune har en alkohol politik, hvor der er 0-tolerance.  

Tillæg: … ved skolens arrangementer. Alkoholpolitikken gælder også for skolens personale, dvs., at 

der ikke må indtages alkohol i arbejdstiden, dette gælder fx også på lejrskole, etc. 

Godkendt med tillæg dd. af bestyrelsen. 

 

Erstatningsansvar:  

 

Godkendt dd. af bestyrelsen. 

 

8. Evt.  
Intet. 


