
     

 

 

Skolebestyrelsen vil gerne minde alle om 

Pilehaveskolens forældreforening, som laver 

mange gode arrangementer for skolens 

forældre og børn. 

Læs mere og hold øje på foreningens Facebook 

side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidt om 

 

Skolebestyrelsens 

arbejde & funktion 
 

 

 

 

 



Kære forældre 

Bestyrelsen består pt. af 6 forældre/plejeforældre, og 2 ansatte – 

tillidsrepræsentanter fra skolen, samt vores skole- og viceleder. 

Pædagogisk leder deltager også i bestyrelsesmøderne. Vi holder 

bestyrelsesmøder 7 gange om året. Vi har som bestyrelse, netop 

konstitueret os på følgende måde: 

Formand: Marianne Spangsberg Jørgensen, mor til Mikkel i ml. A 

Næstformand: Dorthe Mortensen Plejemor til Oliver ml. A 

Medlem: Jytta Hemme, Kathrine Schwartz- Sørensen, Lis Brødsted og 

Pia Bryndum Madsen.   

Vores opgave i bestyrelsen er overordnet set at fastsætte og formulere 

principper for drift af skolen. 

• Vi kommenterer og godkender skolens budget, og kommer 

med diverse høringssvar til kommunen. 

• Vi forholder os til skolens daglige drift og nye udviklingstiltag.  

• Vi deltager i dialogmøder og netværksmøder med de andre 

skoler i Assens kommune med og uden politikere.   

Hvilke opgaver har skolebestyrelsen arbejdet med igennem det sidste 

skoleår: 

• Bestyrelsesarbejdet har været præget af Covid19, og mange af 

vores møder har været online. 

• Pilehaveskolens velfungerende forældreforening, har også 

været ramt af ikke at kunne stå for forskellige arrangementer 

på skolen pga. Covid19. Målet med foreningen er at skabe 

dialog ml. forældre, og udvide elevernes sociale kontakter 

gennem forskellige aktiviteter samt samle penge ind, til glæde 

for aktiviteter til vores børn. 

• Der findes en facebookgruppen ”Pilehaveskolen 

forældreforening”, hvor ens barn kan komme på 

legeaftalelisten, og skabe kontakt til andre børn via den.   

• Vi har fået lavet skolens ordensregler/samværsregler færdige. 

• Vi har skrevet diverse høringssvar til det politiske udvalg: Børn, 

undervisning og familie. 

• Vi har i samarbejde med forældreforeningen arrangeret et 

vælgermøde med fokus på politikernes visioner for børn og 

unge med særlige behov i Assens kommune.  

• Skolebestyrelsen har også taget afsked med Mette Karlsson, 

og har været med til at ansætte Anders Dyregaard som ny 

skoleleder.   

• Vi er pt. ved at finde den person som skal overtage 

viceskoleleder Henrik Djurhuus stilling, da Henrik har valgt at 

gå på pension.  

Fremtidens opgaver:   

• Vi skal arbejde med synlighed, især på det politiske niveau, 

men også gerne i tæt dialog med jer forældre. Det er vigtigt at 

vi altid som forældre kan sende vores børn i skole med en god 

mavefornemmelse og at vi har verdens bedste skole. 

 

Har du gode ideer til emner, som vi i skolebestyrelsen skal tage op, er 

du velkommen til at kontakte os. Kontaktoplysninger findes på skolens 

hjemmeside. 

 

 

Venlig hilsen Bestyrelsen 

 


