
DAGSORDEN/REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 Skolen ved Stadion 

Louisevej 8 

den 7. januar 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: Linda Berndt, Heidi Andersen og Hanne Jensen 
 

Pkt. Beslutningsreferat   

1. Godkendelse af referat. 

 

Referatet fra den 15. november blev godkendt. 
  

2. Princippet for sammenhæng mellem 

skole og SFO gøres færdigt. 

Princippet blev godkendt indholdsmæssigt. Bente Kjærulf 

Pedersen tilretter det sprogligt. 
 

3. Gennemgang af 

administrationsgrundlag v. Bente og 

Tine (udleveres på mødet, da det ikke 

er færdigt endnu). 

Tine C. Poulsen informerede om baggrunden for 

udfærdigelse af administrationsgrundlag, som er 

grundlaget for budget og for budgetlægning.. 

Grundlaget skal vurderes af revisionen, inden det kan 

endelig godkendes. Når det endelige 

administrationsgrundlag foreligger, udsendes dette til 

skolebestyrelsen. 

 

4. Kort gennemgang af regnskabsrapport. Tine C. Poulsen og Bente Kjærulf Pedersen orienterede om 

økonomien. Lige nu er der en forbrugsprocent på 99, og 

det ser ud til, at vi kommer ud med et mindre underskud 

 



på ca. 50.000. Baggrunden for at underskudet ikke er 

blevet større, er en ekstra tilførsel på ca. 800.000 kr. 

5. AT påbudene og hvor langt er vi i 

processen? 

Tine C. Poulsen orienterede om, at distriktschefen har søgt 

Arbejdstilsynet om fristforlængelse på ½ år, da man 

politisk vil lave en nærmere analyse af mulighederne for 

totalrenovering eller en alternativ placering af skolen.  

 

6. Elevrådsreferater – skal de ligge på 

Skoleporten i fremtiden? 

Skolebestyrelsen besluttede, at elevrådsreferaterne bliver 

offentliggjort på skoleporten, og at eleverne bliver 

benævnt med deres fornavne. Tine C. Poulsen orienterede 

om elevrådets ønske om afholdelse af en skolefest. 

Skolebestyrelsen vil gerne bakke om en fest, hvor 

forældrene hjælper med forberedelse og tilstedeværelse. 

 

7. Visitation og foreløbigt elevtal for 

skoleåret 13/14. 

Som det ser ud lige nu, vil elevtallet falde i det kommende 

skoleår. 24 elever forlader skolen enten pga. afsluttet 

skolegang eller pga. inklusion i mindre indgribende tilbud 

på almenskolerne. Lige nu er der ca. 6 elever til visitation. 

 

8. Meddelelser: 

 

Formanden: 

 

Ledelse:  

• Tilbagemelding om skur ved 

busserne 

• Ansættelse af ergoterapeut 

• Goddag til ny SFO-leder og farvel 

til gammel SFO-leder 

 

Andre: 

 

 

Formanden: Der er fællesrådsmøde for skoleområdet den 

22. januar 2013. 

 

Ledelse: Tine C. Poulsen:  

• Et skur ved busserne vil beløbe sig til ml. 75.000- 

100.000. Projektet sættes i bero, indtil vi ved, 

hvad der skal ske med skolen. 

• Ansættelsesudvalget består af Linda Berndt, 

Theodor Schmidt, Vibeke Thy og Tine C. Poulsen 

fra bestyrelsen og derudover Anita Thomsen, 

skolens fysioterapeut. Der er indtil videre 16 

ansøgere til stillingen. 

• Per Schmidt Hansen, den nye SFO-leder er blevet 

budt velkommen og er kommet godt i gang. Der er 

afskedsreception for Solveig Lausen den 10/1-13. 

 

 

 

Andre:  

 

8. 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 

 

 


