
DAGSORDEN/REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 Skolen ved Stadion 

Louisevej 8 

den 19.2.2014 

kl. 18.00 – 20.00 

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!  

Fravær uden afbud: Jette Westphal, Kirsten Lykke Nielsen 

Pkt. Dagsorden Beslutningsreferat  

1. Godkendelse af referatet. Referatet af 22. januar 2014 blev godkendt.  

2. Skolereformen. Skolen som videncenter, 
samt sammensætningen af 
skolebestyrelsen. Hvor langt er vi i 
processen på skolen? 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

3. Økonomi, herunder visitation af nye 
elever. 

Tine C. Poulsen fortalte, at visitationen var færdig. Der er 

visitereret 10 elever til Skolen ved Stadion, en muligvis to 

elever begynder allerede i løbet af foråret. Der er 19 

elever, der i løbet af foråret eller efter sommerferien 

forlader skolen. 

 

 

  



4. Byggeriet. Tine C. Poulsen fortalte, at ombygningen af VUC går 

planmæssigt, og at der nu skal lægges en plan for 

projektering af: 

1. nedrivning af de gamle bygninger 

2. renovering af P-blokken 

3. nybyggeri til G-afdelingen trin 1 og 2 

Det er desuden ved at blive undersøgt, hvorvidt der i 

nybyggeriet skal bygges til en særlig gruppe elever, som 

aktuelt går på Fjordskolen. Der er i skolerået 2014 4 

multihandicappede skolestartere fra Haderslev, som evt. 

vil kunne begynde her, når byggeriet er færdigt. 

 

5. Det praktiske omkring forældreaftenen, 
hvem gør hvad. 

Der er tilmeldt 53 til forældreaftenen d. 27.2. Personalet 

indbydes også til at deltage. Det praktiske omkring mødet 

blev aftalt. 

 

6. Drøftelse af et kommende møde ang. 
reformen for alle forældre i distrikt 
Nord. 

Skolebestyrelsen mener, at et fælles forældremøde for alle 

forældre i distrikt Nord vil være irrelevant for Skolen ved 

Stadions forældre.  

 

7 Høring vedr. handleplan for 
kvalitetsudvikling af folkeskolerne. 

Høringsmaterialet blev drøftet og Tine C. Polusen og Bente 

Kjærulf Pedersen udarbejder det endelige høringssvar, som 

efterfølgende sendes til - og godkendes af SB, inden det 

sendes videre. 

 

8.  Høring vedr.sammensætning og valg af 
skolebestyrelsen. 

Høringssvaret blev drøftet. Det endelige svar udarbejdes af 

Tine C. Poulsen og Bente Kjærulf Pedersen som 

efterfølgende sendes til - og godkendes af SB, inden det 

sendes videre. 

 

7. Meddelelser: 

 

Formanden: 

•  

 

Ledelse:  

• Hvordan går det i Marstrup? 
 

Andre: 
 

Formanden: 

• Ingen 

 

Ledelsen 

• Orientering om, hvordan elever og personale har 

det i Marstrup. 

 

Andre: 

• Vibeke Thy fortalte også om Marstrup og sagde, at 

de fleste børn trives i deres nye omgivelser, og at 

persoanlet generelt set også trives, men det er en 

udfordring, at vi er så spredte. 

 

 

8. Evt. Intet  

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  

 

 
 
 


