
DAGSORDEN/REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 Skolen ved Stadion 

Louisevej 8 

den 18.3.2014 

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!  

Afbud fra Elizabeth Pöckel og fraværende uden afbud Kirsten Lykke Nielsen 

Pkt. Dagsorden Beslutningsreferat  

1. Godkendelse af referatet. Skolebestyrelsesreferatet fra den 19/2 blev godkendt  

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

Skolen som videnscenter: 
Tine C. Poulsen orienterer om, at der forskningsmæssigt er 
belæg for, at almenskolerne har stor nytte af sparring og 
vejledning fra specialskolernes personale. Vi har rigtig 
gode erfaringer med projektet Håndsrækningen, hvor der 
har været stor efterspørgsel efter sparring og vejledning til 
almenskolerne i kommunen. 
Ledelsen har efterspurgt skoleområdet, hvorvidt der kan 
ydes midler til Håndsrækningen. Skolebestyrelsen 
beslutter, at den vil arbejde på at udvikle skolen som 
videnscenter. En start kunne være at udarbejde en 
kompetencebank for personalet.  Et udvalg bestående af 
Linda Berndt, Hanne Jensen, Betina Hartmann og Vibeke 
Thy arbejder med, hvordan målet om Skolen som 
videnscenter kan nås. Vibeke Thy og Lotte Christensen 
undersøger, hvorvidt en kollega uden for bestyrelsen vil 
deltage i arbejdet. 

 



Sammensætning af bestyrelsen drøftes, når udvalget for 
Børn og Familier har vedtaget, hvordan skolebestyrelserne 
skal sammensættes. De øvrige principper for 
implementering af reformen på Skolen ved Stadion drøftes 
ud fra Signe Knappes oplæg på fællesrådsmødet den 12/3. 

3. Økonomi (økonomirapport vedlagt) og 
byggeri 

Underskuddet for 2013 er nu endelig opgjort til ca 275.000 

kr. og er nu indregnet i budgettet for 2014. 

Bente Kjærulf Pedersen og Tine C. Poulsen orienterer om, 

hvordan de sammen med de økonomiske konsulenter er i 

gang med at undersøge, hvilke midler skolen skal have 

tildelt til finansiering af de øgede udgifter i forbindelse med 

reformen samt efterslæbet af timer til eleverne.  

 

Tine C. Poulsen orienterer om byggeriet. Ombygningen af 

A-bygningen på Christianfeldvej går planmæssigt. Der er 

fredag den 21/3 styregruppemøde omkring projektering af 

nedrivning af de gamle bygninger, renovering af P-blokken 

samt nybyggeriet til G-afdelingen.  

Derudover er der d.d. kommet kommissorium for en 

nedsat projektgruppe vedr multihandicappede elever, som 

hidtil er blevet visiteret til Fjordskolen   

 

4. Valg til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen beslutter, at der afholdes valgmøde den 

22/4 fra kl. 19-20. Skolebestyrelsen afholder ordinært 

møde den 28/4 fra 18-20. 

 

5. Evaluering af forældreaftenen Vibeke Thy: Der er kommet mange positive 

tilbagemeldinger fra forældrene, og foredragsholderen var 

rigtig god i kontakten til forældrene og til at tage dem 

alvorligt. Skolebestyrelsen overvejer et lignende 

arrangement en anden gang. 

 

6. Meddelelser: 

 

Formanden: 

•  

 

Ledelse:  

• AT påbudene 
• Påskyndelse i forbindelse med 

flytning og omrokeringer 
• Idrætsdagen i Aabenraa 
• Fællesrådsmøde d. 20.5.14 vedr. 

budget i forhold til drift og anlæg 
• Uddannelse af seksualvejleder 

 
Andre: 
 

Ledelse: 

• Skolen har fået to påbud i forhold til det psykiske 

arbejdsmiljø, og MED-udvalget er i gang med at 

udarbejde handleplaner 

• De personaler, som har været involveret i flytning, 

og som midlertidig er i andre bygninger, har fået 

en flaske vin og lidt chokolade. Vibeke Thy 

udtrykker glæde over denne erkendtlighed. 

• Der er idrætsdag i Aabenraa den 27/5. Stadig flere 

elever fra A-afdelingen deltager. 

• Skolebestyrelsen beslutter, at den ikke deltager i 

fællesrådsmødet den 20/5 

• Skolen har søgt og fået 62.500 kr fra Sundhed og 

forebyggelse til uddannelse af seksualvejleder. En 

lærer er i den forbindelse i marts måned 

påbegyndt en diplomuddannelse i 

seksualvejledning. 

 

7. Evt. Intet  



For referatet: BP 

Referatet godkendt den:   
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