
DAGSORDEN/REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 Skolen ved Stadion 

Louisevej 8 

den 20. marts 2013 

kl. 19.00 – 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: Hanne Jensen, Theodor Schmidt, Kirsten Lykke Nielsen og Heidi E. Andersen 
 

Pkt. Beslutningsreferat   

1. Godkendelse af referat. 

 

Referatet fra 20. februar blev godkendt. 
  

2. Princippet for SFO’ens virksomhed 

færdiggøres ud fra endeligt udkast fra 

Hanne, Lotte og Linda. 

Princippet for SFOens virksomhed blev endelig vedtaget. 

Sendes ud, når det er renskrevet.  

3. Planlægning: Visitation, ressourcer og 

elevtal. Vedlagt lille økonomirapport. 

Lige nu ser det ud til, at der i det kommende skoleår bliver 

172 elever. Der er i visitationsprocessen visiteret 26 nye 

elever, hvoraf 4 allerede har påbegyndt deres skolegang 

her. Der udskrives 29 elever til sommer. Lige nu er der 

175 elever. Lige nu er det ved at blive beregnet, hvor 

mange personaleressourcer der skal tildeles de enkelte trin 

i de forskellige afdelinger. Når vi beregner ressourcer skal 

vi tage udgangspunkt i det samlede budget for skole og 

SFO. 

 



4. Evaluering af fælles arrangement d. 1.3. 

og evt. forslag til nye arrangementer v. 

de der deltog. 

Linda Berndt orienterede om fællesarrangementet. Det var 

yderst vellykket og informativt, bl.a. indlægget om 

skolebestyrelsens opgaver. Skolebestyrelsen besluttede, at 

der skal udarbejdes en årsberetning for bestyrelsens 

arbejde. Elizabeth Pöckel udarbejder disposition til en 

sådan til næste møde. Forslag til nye arrangementer for 

alle skolebestyrelser fremsendes til Børn- og 

Familieservice. 

 

5. Meddelelser: 

 

Formanden: 

 

Ledelse:  

 

Andre: 

 

 

Formanden:  

•  

 

Ledelse:  

• Bygninger: Der er stadig ingen afklaring ift., hvad 

der skal ske ift. evt. renovering i forbindelse med 

AT-påbuddene. Der er yderligere kommet påbud 

om kloakseparering, som skal være udført april 

2014 

 

• Charlotte Hesselberg, den ene af vores PPR-

psykologer har fået ny stilling fra 1.4.13 ved PPR i 

Åbenrå. Hendes stilling er pt. vakant, men bliver 

snarest opslået. 

 
• Efter sommerferien får alle skoleelever bosat i 

Haderslev Kommune buskort til hele kommunen. 

 

Andre:  

•  

 

6. Evt. 

 

 

 

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 
 

 


