
DAGSORDEN/REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 Skolen ved Stadion 

Louisevej 8 

den 19. februar 2013 

kl. 18.00 – 21.00 

Indkaldte: 

Den bestående skolebestyrelse: 

Elizabeth Pöckel, formand (på valg 2016) 

Theodor Schmidt, næstformand (på valg 2016) 

Kirsten Lykke Nielsen, forældrerepræsentant (på valg 2014)  

Betina Hartmann, forældrerepræsentant (på valg 2014) 

Hanne Jensen, forældrerepræsentant (på valg 2016) 

Heidi E. Andersen, forældrerepræsentant (på valg 2014) 

Linda Berndt, forældrerepræsentant, (på valg 2014) 

Jette Westphal, forældrerepræsentant, (suppleant) (på valg 2016) 

Tine C. Poulsen, skoleleder 

Lotte Lauersen Christensen, personalerepræsentant 

Vibeke Thy, personalerepræsentant 

Bente Kjærulf Pedersen, souschef og afdelingsleder – referent på SB møderne 

  

Suppleanter – ikke indkaldt: 

Ingen p.t. 

 

Referatet sendes endvidere pr. mail til Udvalget for Børn og Familie (via Conny Jensen) 

og distriktschef Ina Rise Ahrensberg (via sekretær Helle Andersen) til orientering!  

Afbud fra:  
Kirsten Lykke Nielsen, Jette Westphal, Lotte L. Christensen og Heidi E. Andersen 

Pkt. Beslutningsreferat   

1. Godkendelse af referat. 

 

Referatet fra 7. januar 2013 blev godkendt. 
  

2. SB’s udtalelse vedr. handleplanen for 

Kvalitetsrapporten for skolerne i 

Haderslev 

Skolebestyrelsen drøftede handleplanen og hvad 

høringssvaret skal indeholde. Bente K. Pedersen og Tine C. 

Poulsen skriver det endelige høringssvar. 

 

 

3. Princippet for SFO’ens virksomhed 

drøftes – oplæg ved Lotte, Hanne og 

Linda 

Skolebestyrelsen drøftede oplægget – udvalget udarbejder 

det endelige udkast, som drøftes på næste 

skolebestyrelsesmøde. Når retningslinjerne i forbindelse 

med de vedtagne principper er revideret, drøftes disse på 

et skolebestyrelsesmøde inden ferien. 

 

 

4. Overordnet planlægning, visitation, 

ressourcer og elevtal. Vedlagt lille 

Der er visiteret 22 elever, men vi har endnu ikke fået 

tilsagn fra alle forældre, og ankefristen er endnu ikke 
 



økonomirapport. udløbet. Der er ikke sat takster på alle elever endnu, men 

langt de fleste er takst 1. Som det ser ud lige nu, har vi ca. 

167 elever i næste skoleår. Mht. ressourcer så bliver det 

afklaret, når elevtallet, takstfastsættelsen og 

udmøntningen af administrationsgrundlaget er på plads. 

Men skolen får et lavere budget næste år. 

Mht. planlægning af næste skoleår bliver fagfordelingen i 

år åben, så alle i princippet har mulighed for at ønske alle, 

klasser, trin og afdelinger. 

 

5. Bygninger og AT-påbuddene herunder 

orientering om udvalgets drøftelse af 

”Bygningsmæssige udfordringer – 

Skolen ved Stadion d. 5.2.13. 

På udvalgsmødet den 5/2 blev det i forbindelse med AT-

påbuddene besluttet, at serviceområdet skal undersøge, 

hvad det vil koste at renovere hele skolen, og hvilke 

muligheder der er for flytning af skolen til eksisterende 

bygninger i Haderslev by. 

 

 

8. Meddelelser: 

 

Formanden: 

• Feedback fra Fællesmødet 

 

Ledelse:  

• Ny ergoterapeut ansat. 

 

Andre: 

 

 

Formanden:  

• Elizabeth Pöckel orienterede om fællesrådsmødet. 

 

Ledelse:  

• Maj-Britt Sünksen er blevet ansat som 

ergoterapeut. Hun er startet 18/2.  

 

Andre:  

• Linda Berndt ytrer ønske om, at der etableres en 

form for lift til scenen, så også kørestolsbrugere 

kan komme på scenen. 

• Elizabeth Pöckel fremhæver Remisen, SFOen, i 

forhold til at være så omstillingsparate. 

 

 

8. Evt. 

 

Linda Berndt: Præsenterer program til Kommunens 

fællesarrangement for skolebestyrelser d. 1/3. 

Skolen tilmelder 4 medlemmer fra 

skolebestyrelsen. 

 

For referatet: BP 

Referatet godkendt den:   

Elizabeth Pöckel Theodor Emil Schmidt 

 

Jette Westphal 

 

 

Kirsten Lykke Nielsen 

 



Betina Hartmann Hanne Jensen 

 

Heidi E. Andersen 

 

 

Linda Berndt 

 

Tine C. Poulsen Bente K. Pedersen 

 

Lotte Lauersen Christensen Vibeke Thy 

 

 


