
DAGSORDEN/REFERAT 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 Skolen ved Stadion 

Louisevej 8 

den 14. 01. 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: Jette Wetphal, Hanne Jensen  
Uden afbud: Kirsten Lykke Nielsen 

Pkt. Dagsorden Beslutningsreferat  

1. Godkendelse af referatet Referatet fra mødet den 20. november blev godkendt.  

2. Skolereformen – SB’s visioner. Oplæg 
fra Hanne Jensen og Linda Berndt 

Linda Berndt præsenterede Hanne Jensens og hendes 
oplæg, som skolebestyrelsen diskuterede. 
Skolebestyrelsen besluttede at drøfte følgende emner på 
februar mødet: Skolen som videnscenter samt 
sammensætning af skolebestyrelsen i fremtiden med 
henblik på at få repræsentation fra f.eks. forenings-og 
erhvervslivet.  

 

3. Økonomi, herunder elevantal Det ser ud til, at regnskabet afsluttes med et underskud på 

ca. 450.000 kr. Der er lige startet 3 nye elever og to elever 

er rejst, så vi har pt. 173 elever. Der er visitation sidst i 

januar. 

 

4. Flytning og byggeri, hvordan er 
flytningen gået og er der nogle løse 
ender. 

Vibeke Thy fortalte, at flytningen til Marstrup er gået godt 

for eleverne, og for hendes klasse har det været en meget 

positiv oplevelse. Der er nu 55 af skolens elever i 

Marstrup. 

 



Bente Kjærulf Pedersen og Tine C Poulsen fortalte, at 

flytningen har været en kæmpe opgave med masser af 

logistik og udfordringer, men at personalet har ydet en 

stor indsats og været meget fleksible. 

Byggeprocessen på det tidligere VUC går efter planen. Når 

dette byggeri er afsluttet, påbegyndes renoveringen af P-

blokken, så den kan være klar til august. Sideløbende med 

dette forventes projektering for nedrivningen af 

pavillonerne at blive sat i gang.  

5. Opfølgning vedr. valgmøde og 
foredragsaften ved Kurt Rasmussen d. 
27. februar v. Elizabeth. Orientering 
ang. skolebestyrelsesvalget v. BKP og 
TCP 

Elizabeth Pöckel orienterede om sin aftale med 

oplægsholder Kurt Rasmussen vedr. foredraget om, hvad 

sker der, når et barn med særlige behov bliver en del af 

familien. Programmet for aftenen blev endelig fastlagt. 

Bente Kjærulf Pedersen og Tine C Poulsen orienterede om, 

at det endnu ikke er fastlagt, hvornår 

skolebestyrelsesvalget vil finde sted, da en ny 

styrelsesvedtægt først skal vedtages. 

Som punkt næste gang: Det praktiske omkring 

forældreaftenen aftales. 

 

 

6. Meddelelser: 

 

Formanden: 

•  

 

Ledelse:  

• Besøg af journalist fra JV og 

pressedækning omkring PCB 

• Kommende visitation 

Andre: 
 

Formanden: 

• Der har været afholdt et uformelt 

møde i formandskredsen, hvor 

formændene bl.a. drøftede reform 

og PCB-problematik. 

Ledelsen: 

• Der bliver fremover 

fællesrådsmøder for hele det 

specialiserede område. 

• Orienterer om, at alle elever på trin 

1 fra uge 4 skal have 26 lektioner 

om ugen 

• Der er blevet bevilget midler fra 

distriktet til, at der kan laves 

forsøg med en længere og mere 

varieret skoledag i 

Steveltafdelingen. Forsøget starter 

3. februar og kører frem til 

sommerferien. 

• Orienterede om artikelserien i JV i 

juleferien, og pressedækningen 

omkring PCB. Vi er meget stolte af, 

hvordan de elever, der er blevet 

interviewet i begge 

sammenhænge, har klaret det. 

• Der er visitation sidst i januar. 

 

 



8. Evt. Linda Berndt: Spurgte til invitationen til høringsmødet den 

18. januar. Vi afventer den endelige invitation 

 

Skolebestyrelsesmødet i marts afholdes i Marstrup. 

 

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  

 

 
 
 


