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Referat fra skolebestyrelsesmøde  
  
Dato:  

Onsdag den 3. september, klokken 16.30 – 18.30. 

 

   

Deltagere:  

 

Ronni Schønemann – forælder (Formand) 

Anett Hansen – forælder (Næstformand) afbud 

Henriette Winther – forælder 

Kim Hansen – forælder afbud 

Stefan Wilkens – Eksternt medlem fra Skellerup 

 

Jeppe Dørup – TR DLF og 

medarbejderrepræsentant (ref.) 

Rasmus – TR BUPL, Medarbejderrepræsentant 

David Wulf Andersen – Viceskoleleder og 

referent (afbud) 

Miguel Svane - Skoleleder 

 

 

DAGSORDEN: 

Kort præsentationsrunde. 

 

 

 

1. Nyt fra Skoleleder (herunder personalestatus), Formanden og Skellerup. 

Kort fra formanden: Der har været fællesrådsmøde, hvor budgettet blev 

præsenteret. Der bør måske være en større opmærksomhed på 

fællesrådsmødet omkring specialområdet. 

 

Kort orientering om nyansættelser fra skoleleder:  

Der er ansat en ny lærer i videncenterteamet. Stine Rosager Hestbæk i stedet 

for Marianne Dixen.  

Der er ansat en ny lærer i B Helle Nielsen i stedet for Karina.  

Vi har også fået en lærer overflyttet fra Ungdomsskolen, Rikke Hansen i stedet 

for Dorthe Frandsen til B.  
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Skolen har været under et hårdt pres i det sidste halve år,i forhold til økonomi, 

nedjustering af timer, og afskedigelser af medarbejdere og leder.  

Skolens Åbent-hus arrangementet er aflyst. 

Der sker forbedringer i gymnastiksalen. Nyt ventilation og nyt tag. Huset 

Pårupvej 27, bliver revet ned, sandsynligvis inden efterårsferien. 

 

Stefan:På grund af Corona har landsbyen og sogn har ligget øde hen og alle 

aktiviteter har været aflyst. Det et gået ud over forsamlingshuset. 

Borgerforeningens og landbyrådets aktiviteter har ligget stille. Fællesspisning er 

aflyst også i september.  

Der er gang i gravearbejde i forbindelse med antenneforeningens arbejde. 

Coax-nettet erstattes af noget nyt. Der er kommet ny asfalt på Skellerupvej efter 

pres. Landsbyen ser fremad og tror på bedre tider. 

 

2. Status på corona restriktioner og elevernes og personalets hverdag. 

 

Kort orientering omkring personalets hverdag, der er meget afdelingsopdelt. Det 

har arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Ledelsen forsøger i samarbejde med 

skolechef og sundhedsafdelingen af være up-to-date med restriktioner. Kort 

orientering omkring mundbind, eleverne skal bruge det i fælles bus.  

Forældremøder er igen en mulighed. Personalet holder ikke fællesmøder for 

hele personalegruppen frem til december. 

Bestyrelsen har opmærksomhed på personalets arbejdsmiljø. Bestyrelsen roser 

kommunen for at udlevere mundbind.  

 

Miguel orienterede om udeskolekoncept og erhvervsklasse. Der er god trivsel i 

udeskolepædagogik.  

 

C5 er flyttet til Huset, efter dagbehandlingen er lukket ned. Det er godt.  

 

Det ser ud til at der ikke er problemer i forhold til hvornår elever og personale 

skal blive hjemme i forhold til symptomer. 

  

3. Mangel på forældrerepræsentanter. Skolebestyrelsen har nu brug for to 

nye forældrerepræsentanter ”pga udslusede forældre” – hvad kan vi gøre? 

Skolebestyrelsen har brug for forældrerepræsentanter.  

Der er et ønske om at alle afdelinger (A,B,C) er repræsenteret.  

Jette mor til Hjalte 

Karina mor til Thomas Gottlieb 

Morten far til Oliver i B 
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Nadja mor til Signe og Lauritz 

Bo far til Gustav og Lauritz 

 

 

Miguel og David tager kontakt til de forældre der har lyst til arbejdet, de bliver 

inviteret til næste møde. Ronni står til rådighed for yderligere spørgsmål. 

 

4. Høringssvar til budget 2021.  

 

Budget drøftet. Ronni skriver et høringssvarsafsnit specielt fra forældrene. 

Bestyrelsen er undrende over at Heldagsskolen ikke får gavn af ”Flere lærere i 

folkeskolen, midler afsat på finansloven” 

  

5. Input til årshjul – punkter til drøftelse 

Oplæg fra skolebestyrelsesformanden om input fra personalet.  

• Det kunne være interessant at have en snak om hvordan man laver 

principper for brobygning/erhverv/praktik, samarbejde med 

fritidsliv/ungdomsskolen  

• De fysiske rammer omkring skolelivet  

• Forældrearrangementer 

• Elevfællesskaber 

• Forældrefælleskaber 

Det tages op igen når bestyrelsen er fuldtallig.  

 

 

6. Møderække – husk kalender 

6/10 kl. 16.30 

12/11 kl. 16.30 

15/12 kl. 17.00 Julemøde  

Der planlægges med 3- 4 møder i forhold til foråret, de fastlægges på næste 

møde. 

 

7. Evt. 

• Taxi-bevillingen kom meget sent. Den kom først fredag, hvor eleven 

skulle starte om fredagen. Den går Miguel videre med.  

• Spørgsmål omkring SFO/Klub for elever ældre end 3. klasse. Den tager 

vi med på næste møde. 

• Konfirmation: Kan der gives fælles information? Der er 

uoverensstemmelse mellem det der står på hjemmesiden og praksis på 

skolen. Ledelsen kigger på kommunikationen omkring det. 
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Næste møde:  

 

 

 

 

 


