
REFERAT 
  
Bestyrelsesmøde den 19. april 2022 fra kl. 18.00 til kl. 20.00 
 
Mødedeltagere:   
Forældre:  Dorthe Mortensen, Marianne Jørgensen, Ann B. Hansen Lis Brødsted, Jytta Bøgelund 
Hemme, Kathrine Lind Schwartz-Sørensen 
Medarbejderrepræsentanter:  Lasse Rahbek & Stefan Lindhardt 
Ledelse: Henrik Djurhuus, Britt Schødts, Anders Dyregaard Jensen 
Afbud: Jytta Bøgelund. 
                                                                                  

Dagsorden    Referat      Bilag  

Godkendelse af referat fra den 8. 

marts 2022 

 

Godkendt   

Drøftelses- og beslutningspunkter  

Assens på sport…Besøg af Kim Kruuse, 

fritidskonsulent i Kommunen. 

 

Drøftelse af fritidstilbud for børn og 

unge med særlige behov 

Afbud fra Kim Kruuse. 

 

Pilehaveskolen har fået et tilbud om besøg 

af specialguider, for at sætte skub i nogle 

idrætsaktiviteter i fritiden. Praktikforløb i 

forskellige aktiviteter. 

Det betyder, at der skal bidrages med 

resurser – både personalemæssigt og med 

transport. 

Bestyrelsen tager positivt imod tilbuddet; 

men der er en del uafklarede punkter, som 

der stilles spørgsmål til. 

 

Valg til skolebestyrelse  

 

 

Der blev ved opstillingsmødet lavet følgende 

liste: 

Vedhæftet. 

 

 

Henrik spørger Birgitte Lerche, om hun 

stadig har lyst til at deltage i nogle 

skolebestyrelsesmøder. 

 

Orienterings punkter  

  

  

Velkommen til Britt Schødts 

Opstart 

Fremtidige opgaver 

 

Britt præsenterede sig selv. 

Skolebestyrelsen vil gerne have Britt med på 

skolebestyrelsesmøder. 

 

 

 

Organisering kommende skoleår 

 

Elevtallet gør at skolens klasseinddelinger er 

som følger: 

4 ældste klasser. 

 

3 mellemklasser, og Projektklassen  

nedlægges i sin nuværende form. 

3 yngste klasser. 

 

1 Funktionsklasse. 

 

Det betyder, at de fysiske rammer også bliver 

anderledes. En arbejdsgruppe er nedsat, og 

der er lavet tre forskellige forslag.  

 

 

 

Personale kommende skoleår Ansættelser = 3 pædagogiske medarbejdere 

og 1 yderligere lærer.  

 



Dorthe deltager i ansættelsesudvalget. 

 

  

Status på regnskab d. d.  

Budget (Henrik) 

Henrik 

Forbrugsprocent jan, febr. og marts24% 

En foreløbig 1. totalopfølgning viser et 

underskud på 698.000,- 

Her er der dog ikke taget højde for, at skolen 

modtager 6 elever ekstra. 

Så budgettet ser ud til at holde. 

 

 

 

Arbejdet med skolens udeareal 

Henrik 

Udsat  

Læringssamtalen(Evaluering) Anders, Dorthe og Stefan orienterede fra 

mødet med Simone de Lemos og Kirsten 

Tingholm. 

Det var en god samtale/oplevelse. 

 

 

 

Dialogmøde Glamsbjerg Kort referat af mødet  

Meddelelser       

Fra forældrerepræsentanter  

 

  

Fra elever 

 

Fra forældreforeningen      
Fra medarbejder rep.   

 

   

Fra ledelsen   

sygefravær 

Skoleårets planlægning 

Status 

 

 

 

 

  

Fra formanden  

 

 

 

  

Næste møde  

 

Sommerfrokost 

Anders melder tid og sted ud. 

 

  

Evt.    

 

   

 
   

   

  

Med ønsket om et godt møde – venlig hilsen Ann og Anders 

 

 

 


