
Haderslev, den 28. november 2018  

Referat af bestyrelsesmøde  

Tirsdag, den 27. november 
2018  

Afbud: Bente  

Dagsorden/referat:  

1. Velkomst ved formanden  
Velkomst ved formand Gynther. Bemærkede i sin velkomst, at det er Simons første 
bestyrelsesmøde som skolens nye skoleleder, samt at der er sket rigtig meget siden 
sidste bestyrelsesmøde - bla. en rigtig god afvikling af goddag- og farvelreceptionen 
samt efterårsfesten for skolens personale.  

2. Godkendelse af referat  
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt. Fremover medbringes og 
underskrives referaterne på bestyrelsesmøderne.  

3. Nyt fra skolen  
a. Elever, medarbejdere, nyt fra lærerrådet  

SFO-leder Britt deltager fremover i bestyrelsesmøderne som en del af skolens 
ledelsesteam. Status på elevtal: 589 elever i skoledelen og 130 elever i SFO ́en. 
Pt. 6 ledige pladser i 2., 4., 7., 8. og 10.kl. 2 elever hjemvendt fra udlandet 
starter i henholdsvis 1. og 2.kl. efter jul. Der afholdes fortsat 
indmeldelsessamtaler med alle nye elever og deres forældre – og samtalerne 
bruges bl.a. til en forventningsafstemning vedr. det fremtidige samarbejde. Flere 
medarbejdere på skolen langtidssygemeldte af forskellige årsager. En enkelt 
medarbejder/lærer går på barsel pr. 20.1.19 – stillingen er opslået med ca. 20 
ansøgere, hvoraf 3 er kaldt til uddybende samtale torsdag den 29.11. Stillingen 
søges besat pr. 1.1.19 – alternativt pr. 1.2.19. En enkelt nyansættelse af 
støttelærer til elev i 10.kl. pr. 1.11.18 og resten af skoleåret. I forbindelse med 
arbejdet med den psykiske APV har der været afholdt foredrag om social kapital 
for skolens personale.  



b. Skolens faciliteter, herunder renovering af tennishal og 10. 
kl.-huset  

Serviceleder Ove inviteret for at redegøre nærmere om ombygning af 
tennishallen (omklædningsfaciliteter) samt forslag til ombygning/nybygning af 
10.kl. huset. Ove har udarbejdet et alternativt forslag til ombygning af 10.kl. 
huset. Redegørelse for og drøftelse af fordele og ulemper ved de fremkomne 
forslag.  

Bestyrelsen bakker op om det alternative forslag til ombygning, som også 
skolens ledelse og lærerpersonalet i 10.kl. anbefaler. Skolens ledelse aftaler 
nærmere med Ove om den videre proces omkring ombygningen af 10.kl. 
huset. Skolen (Simon) undersøger nærmere om mulighederne for at overtage 
fx musikskolens lokaler med henblik på en udvidelse af skolen. Ved 
gennemgang af bygninger og legeplads er der truffet beslutning om og aftaler 
for istandsættelse af legeplads – herunder pålægning af nyt faldunderlag.  

c. Undervisning  
Realuge afviklet i uge 47 med mange spændende aktiviteter for eleverne 
i de forskellige afdelinger.  

d. Andet  
Simon fortæller, at han har haft en god og spændende opstart med rigtig 
mange nye og gode indtryk og rigtig mange ting at forholde sig til – er blevet 
taget rigtig godt imod af alle – har bla.foretaget en walk through i alle klasser – 
noget som han vil gentage igen løbende. Afholdt dialogmøde omkring bla. 
ITK-klasser. Afviklet uddannelsesmesse på Harmonien med deltagelse af 
skolens ledelse, lærere og elever fra 10.kl. Handleplan for udmeldelse af elever 
mod forældrenes ønske er udarbejdet – en lovpligtig handleplan. Skolen er 
fornyelig blevet kontaktet af undervisningsministeriet vedr. skolens handleplan 
for udmeldelse af elever mod forældrenes ønske. Skolen er ligeledes blevet 
kontaktet omkring tilsyn af skolen som profilskole på 
specialundervisningsområdet – aftalt tilsynsbesøg i januar. 
Persondataforordningen - hele personalet har afleveret samtykkeerklæring - 
ligeledes en stor del af eleverne/forældrene - dog mangler der fortsat en del 
samtykkeerklæringer fra elever/forældre. Gennemgang af de vigtigste områder 



af persondataforordningen på lærerrådsmøde. Besøg af skolens 
forsikringsmægler med henblik på gentegning af skolens forsikringer - tilbud 
givet - besparelse på 30.000 årligt.  

4. Økonomi  
a. Budgetopfølgning pr. 31.10.2018  

Budgetopfølgning lavet pr. 31.10. 2018 - gennemgået - forventer et 
samlet overskud på ca. 800.000 kr. (ca. 150.000 kr. mindre end 
budgetteret).  

b. Udkast til budget 2019  
Budgettet for 2019 præsenteret - forventet overskud på ca. 565.000 kr. efter 
budgetforhandlingsmøde på skolen. Nærmere beregninger og reguleringer i 
budgettet betyder dog, at vi må forvente at lande i 0 i 2019, hvis vi ikke finder 
yderligere besparelser eller øger indtægterne. Bestyrelsen er af den holdning, 
at skolen ikke kan godkende, at året går i 0 - så bestyrelsen beder derfor 
skolens ledelse om at pege på besparelser på udgiftssiden for ca. 4-500.000 
kr. Simon anbefaler at ombygningen af tennishallen (omklædningsfaciliteter) 
lånefinansieres. Forslag om at skolens gældsposter samles/omlægges - 
bestyrelsen bakker op om forslaget. Gynther og Simon arbejder videre med 
det.  

5. Jubilæum 2019  
300.000 kr. afsat i budgettet – dog allerede øremærket for ca. 100.000 kr. til 
jubilæumsskrift og udsmykningsprojekt. Arbejdsgruppen nedsat i bestyrelsen (Anders, 
Charlotte, skolens ledelse samt Hans Erik og Kirsten L. - evt. suppleret med 2 elever) 
arbejder videre med planlægningen af jubilæet. Simon tovholder på arbejdet.  

6. Generalforsamling  
Charlotte og Anders genopstiller. Valg af tilsynsførende: Opbakning fra bestyrelsen 
til, at Børge Kock fortsætter som skolens tilsynsførende i en ny to års periode. En 
gennemgang af skolens vedtægter viser, at de trænger til en ajourføring og 
revidering. Gynther og Simon arbejder videre med det i forhold til ændringer af 
vedtægterne.  



7. Forældrehenvendelser – generelt, Erik og 
Carina  

Generelt rettes alle forældrehenvendelser vedr. skolens daglige drift til skolens 
ledelse. Henvendelse vedr. skolens vikardækning. Skolens vikardækning belyst 
og drøftet. Henvendelse vedr. teamsammensætning i en klasse - nærmere belyst 
og drøftet.  

8. Eventuelt  

Julefrokost fredag den 30.11. - afgang fra skolen kl. 
17.20  

Referent: Johnny 
Erichsen  


