
DAGSORDEN/REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 Skolen ved Stadion 

Steveltvej 80 

den 18. juni 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) 

Linda Berndt, forældrerepræsentant, (på valg 2014) 

Jette Westphal, forældrerepræsentant, (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: Lotte Lauersen Christensen 
Uden afbud: 

Pkt. Beslutningsreferat   

1. Rundvisning og præsentation af Stevelt ved 
personalet i Stevelt. Ca. 1 time 
 

Lene Klingenberg og Finn Nielsen viste rundt og fortalte 

om tilbuddet i Stevelt, herunder det meget tætte 

samarbejde med familierne. 

  

2. Herefter går vi over til almindelig dagsorden: 

Godkendelse af referat 
 

Referatet fra skolebestyrelsesmødet den 13. maj blev 

godkendt.  

3. Årsberetning, udkast fra Elizabeth 
 

Udkast til bestyrelsens årsberetning blev gennemgået og 

vedtaget. Årsberetningen bliver lagt på Skoleporten og 

ForældreIntra inden sommerferien. Årsberetningen bliver 

fremover en del af årshjulet til udgivelse ca. en uge før 

sommerferien. 

 

4. Power Point præsentationen til brug ved 
forældremøder drøftes. 
 

Præsentationen blev drøftet og godkendt. Linda Berndt og 

Hanne Jensen fortæller om skolebestyrelsens arbejde på 

forældremøderne på trin 1, Betina Hartmann, Jette 

Westphal og Elizabeth Pöckel forældremøderne på trin 2, 

 



Theodor Schmidt og Kirsten Lykke Nielsen 

forældremøderne på trin 3.  

5. Ferieplanen for 14-15 er i høring (vedhæftet) Skolebestyrelsen anbefaler ferieplanen, som den er. 

 
 

6. Evaluering af forældregrupper 
 

Det er besluttet, at forældregrupperne ikke fortsætter 

næste skoleår på grund af svigtende tilslutning i år. 

Forløbet blev drøftet.  

 

7. Drøftelse af forespørgslen fra en forælder 
om, hvorvidt lektiecafe kan være en del af 
SFO tilbuddet 
 

Skolebestyrelsen besluttede, at de enkelte forældre drøfter 

med lærere og SFO-pædagoger, hvorvidt der skal eller kan 

laves lektier, og hvorvidt SFO evt. kan være behjælpelig 

med lektier. Med hensyn til egentlig oprettelse af lektiecafé 

afventer vi udmøntning af den nye skolereform 

 

8. Status på økonomi og elevantal for skoleåret 
13-14 
 

Elevantallet er stadig usikkert, bl.a. ansøger flere forældre 

lige nu, om at få deres barn på efterskole. Det kan ende 

med en nedgang på ca. 10 elever. 

 

9. Meddelelser: 

 

Formanden: 

• Fællesrådsmøde Distrikt Nord 

 

Ledelse:  

• Projekt penge til skolen i forhold til 

motion for udsatte børn og unge på 

skolen ved Stadion. 

• Afslutning af skoleåret. 
 

Andre: 

 

 

Formanden:  

• Elizabeth Pöckel orienterer om det kommende 

fællesrådsmøde for distrikt Nord. Mødet afholdes 

på Skolen ved Stadion. 

 

Ledelse:  

• Skolen har fået bevilget 26.000 kr. fra Haderslev i 

Bevægelse til at introducere motion som 

fritidsaktivitet for skolens elever. 

• Seksual-udvalget er ved at lægge sidste hånd på 

en seksualpolitik for skolen. 

• Der er dimission i Stevelt den 25/6 kl. 18, i 

Vonsbæk den 27/6 kl. 10 og på Louisevej den 28/6 

kl. 9. 

• De skriftlige afgangsprøver er vel overstået og de 

mundtlige prøver er i fuld gang. Sidstnævnte 

foregår i samarbejde med og på Favrdalskolen. 

Andre:  

• Vibeke Thy fortæller om en meget fantastisk 

markedsuge og en rigtig god markedsdag 

 

10. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

For referatet: BP 

Referatet godkendt den:   

Elizabeth Pöckel Theodor Emil Schmidt 
 

Jette Westphal 

 

 

Kirsten Lykke Nielsen 
 

Betina Hartmann Hanne Jensen 
 

Vibeke Thy 

 

 

Linda Berndt 
 

Tine C. Poulsen Bente K. Pedersen 
 

Lotte Lauersen Christensen  

 

 


