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Pilehaveskolens bestyrelsesberetning 2017 
 

Bestyrelsen består af 7 forældre/plejeforældre og 2 suppleanter, samt 2 ansatte – tillidsrepræsentanter fra 

skolen, og derudover er skoleleder og viceleder med i bestyrelsen.  

Vores mødefrekvens er møder ca. hver anden måned, og vi holder møde ca. 6 gange om året. 

Vores opgave i bestyrelsen er at fastsætte og formulere principper for drift af skolen. 

Derudover skal vi kommentere og godkende skolens budget, og komme med høringssvar til kommunens 

budget.  

Bestyrelsen kan også få indflydelse på, hvilke undervisningsmidler skolen anvender og kan være med til at 

formulere ordensregler for skolen. Og bestyrelsen kan også opfordre til igangsætning af pædagogisk 

udviklingsarbejde. 

Af øvrige opgaver i bestyrelsen, deltager vi i dialogmøder med de andre skoler i Assens kommune, og med 

embedsmænd og politikere fra kommunen.  

Emner og opgaver, som vi for tre år siden fik overdraget, af den tidligere bestyrelse:  

 Ombygning af Pilehaveskolen 

 Formulere en kost- og mobil tlf. politik 

 Ny skolereform skulle implementeres 

 Opstart af forældreforening 

 Udarbejde principper for skolehjem/samarbejdet 

 Skolens hjemmeside, skulle gøres bedre 

Hvilke resultater har vi opnået igennem de sidste 3 år: 

 Opstart af velfungerende forældreforening, der står for forskellige arrangementer i løbet af året. 

Målet er at få skabt dialog ml. forældre og samle penge ind til glæde for vores børn. 

 Ny kost og mobil tlf. politik vedtaget 

 Ny antimoppestrategi vedtaget 

 Udarbejdet nye principper for skolehjemsamarbejdet 

 Vi har fået indviet den nye Pilehaveskole 

 Vi har arbejdet løbende med de udfordringer den nye skolereform giver skolen og vores børn 

 Har etableret netværk med andre skolebestyrelser i Assens kommune 

 Er i gang med at skabe netværk med andre specialskoler, som vi erfaringsudveksler med 

 Har været med til at ansætte nyt personale på Pilehaveskolen 

 Har skrevet diverse høringssvar til kommunens udvalg for dagtilbud og skole 

 Har været i dialog med foreningen Skole og Forældre 

 Har været til opbygning af ny hjemmeside for skolen 

Fremtidens opgaver: 

 Revidering og revidering af Pilehaveskolens sexualpolitik.   

 Planlægning af fælles forældrearrangement – efterår 2017 



  Juni 2017 
 

 Vi er meget optaget af rammer og vilkår for undervisning og læring på Pilehaveskolen, herunder 

klassedannelse og venskaber, og det er et område vi vil kigge på i fremtiden. 

 Vi vil stadigværk arbejde med synlighed, både som bestyrelse og skole, og vi vil meget gerne den 

åbne dialog med jer forældre. 

Så har du gode ideer til emner, som vi i skolebestyrelsen skal tage op, er du velkommen til at kontakte en af 

os. 

Kontaktoplysninger står på skolens hjemmeside 

Afslutningsvist, vil jeg takke den siddende bestyrelse for et rigtig godt og vigtigt samarbejde, hvor vi er gode 

til at deles om at løse de forskellige opgaver, som vi tager fat i. 

 

TAK! 

 

Skrevet af formand Ann Baunbæk Hansen 

 

 

 


