
DAGSORDEN/REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 Skolen ved Stadion 

Louisevej 8 

den 3.6.2014 

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 Thomas Vestergaard Andersen (via sekretær Helle Andersen) til orientering!  

Fraværende uden afbud: 
Fraværende med afbud: Kirsten Lykke Nielsen 

Pkt. Dagsorden Beslutningsreferat  

1. Godkendelse af referatet. Referatet fra den 28/4 blev godkendt.  

2. Oplæg om- og drøftelse af udvikling af SvS 

som et videnscenter. Ved Hanne, Linda og 

Vibeke. 

Linda Berndt fremlagde udvalgets oplæg fra grup-

pen: 
Forslag om, at der oprettes en kompetencebank, hvor den 
enkelte medarbejder byder ind med egne kompetencer og 
med ønsker om kompetenceløft. Tine C. Poulsen orientere-
de om, at det centralt er besluttet, at der for den enkelte 
medarbejder skal udarbejdes en kompetenceafdækning 
med henblik på kompetenceudvikling. En sådan afdækning 
vil både kunne afdække kompetencer og behov. Finansie-
ringen er indtænkt i skolereformen, så der er allerede afsat 
en del midler, som kan bruges til formålet. Oplægget be-
skriver en proces frem til at blive et videnscenter. 
 
Beslutning: SvS som Videnscenter sættes på dagsorde-
nen, når kompetenceafdækningen er færdig sidst på året. 
Elizabeth Pöckel betonede vigtigheden af, hvordan vi som 

 



skole får kommunikeret om SvS som videnscenter. 
Elizabeth Pöckel fortalte om Rasmus Alenkærs synspunkter 
vedr. inklusion. Disse synspunkter drøftes på det først-
kommende skolebestyrelsesmøde. 

3. Regnskabsrapport vedlagt, vi drøfter den 

kun, hvis der er spørgsmål til den. 
 

Lige nu balancerer regnskabet, men det vurderes, at der 

bliver øgede lønudgifter i forbindelse med lærernes nye 

arbejdsregler, udgifter, som der ikke er budgetteret med. 

 

4. Byggeri. Vi går op og ser vores nye A-hus (gl. 

VUC) og SB orienteres kort om flytning og de 

kommende byggeprocesser. 

Bestyrelsen så det nye A-hus, og der var enighed om, at 

det er nogle rigtig gode og meget velegnede rammer for 

vores A-afdeling. 

 

5. Meddelelser: 

 

Formanden: 

 

Ledelse:  

• Besøg af direktøren for Børn og 

familier 

• Nyansatte pædagoger 

• Ansættelser af  

• Forældremøder 

Andre: 
 

Formanden: 

• Der bliver afholdt formandsmøde inden ferien. 

 

Ledelse: 

 

• Charlotte Vejlskov Friis kommer på besøg på alle 

matrikler den 18/6. 

• Der var 137 ansøgere. Jesper Jensen og Pernille Ol-

sen Damkjer er blevet ansat i de to stillinger. 

• Der er 56 ansøgere til en lærerstilling. 

• Tine C. Poulsen og Bente Kjærulf Pedersen oriente-

rede om to meget velbesøgte og positive forældre-

møder den 2/6, et for nye forældre og et for alle 

forældre vedr. skolereformen. 

 

Andre: 
•  

 

6. Udgangspunkt for datoer til næste års 
SB møder: 
 

SB møder skoleåret 2014-2015 kl. 18-20: 

3. september 

2. oktober 

11. november 

15. december 

20. januar 

25. februar 

26. marts 

27. april 

10. juni 

Skolebestyrelsen godkendte de foreslåede datoer. 

 

7. Evt.   

8. Vi afslutter med lidt fælles spisning og siger 

farvel og tak til Vibeke og Lotte for deres tid 

i skolebestyrelsen.  

Stor tak fra Tine C. Poulsen til Vibeke Thy og Lotte Lauer-

sen Christensen for deres store indsats i skolebestyrelsen.   

For referatet: BP 

Referatet godkendt den:  
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