
 

 

Skolebestyrelsesmøde 
Onsdag den 27. november 2019 kl. 17.00 - 18.30 

 

NB! Bestyrelsens julefrokost fra kl. 18.30 

 

Referatet står skrevet i kursiv. 

 

 

1) Regnskab 2019 

 

• Fremlæggelse ved Lars Heimann 

• Spørgsmål og kommentarer  

• Konklusion med foreløbige input til budget 2020 Regnskabet er blevet gennemgået og forklaret. 

Og der er blevet givet svar på de stillede spørgsmål.  

 

 

2) Skole-hjem-samarbejde (Bilag 191127-1) 
 

• Oplæg til tiltag v. Jan Mejdal Se det vedhæftede bilag. 

• Drøftelse 

• Konklusion Der var opbakning til at gå videre med forslaget fra Kommunikationsudvalget. 

 

 

3) Principper for skole-hjem-samarbejde og teamdannelse (Bilag jævnf. ref. 191008) 

• Drøftelse 

• Ændringsforslag Punktet udskydes til næste møde. 

 

 

4) Meddelelser 

• Formanden:     

• Forældrerepræsentanterne: Der har været kontaktudvalgsmøde, Dorte 

orienterede: Pasning var et af emnerne på dagsordenen. På mødet blev der 

efterlyst emner, der har relevans for specialskoler. Deadline for indmelding af 

emner er d. 10. december. Der bliver et møde på Enghaveskolen, uden 



politikere, hvor der skal italesættes emner, der har relevans for det 

specialpædagogiske område. Det skal med på næste dagsorden. 

• Skoleledelsen: Opstart af fremskudt socialrådgiver. Der har været et rigtigt 

godt møde med de fremskudte/rådgivende socialrådgivere. De kommer 2 

gange om måneden på Enghaveskolen. De rådgiver medarbejderne generelt, 

f.eks. i forbindelse med indberetninger. Men de kan også konsulteres om 

verserende sager.  

• Lærerne: Der er blevet fastansat 2 lærere. 

• Pædagogerne: Der er ansat 3 pædagoger.  

 

 

5) Samarbejde med Nørrebjergskolens bestyrelse 

• Status Overskriften på mødet blev at italesætte specialskolernes virkelighed. 

Referatet fra mødet er endnu ikke fremsendt, Jens Peter tager kontakt i den 

forbindelse. 

 

6) Befordring  
 

• Status Der er problemer på daglig basis. Problemerne er utålelige for børn, forældre, personale 

og ledelse. Udfordringerne er italesat i forhold til Mobil i Odense og BUF; disse har dog været 

uden resultat.  

• Bestyrelsens tiltag Der skrives brev til kommunaldirektøren, hvor problematikkerne i generelle 

træk beskrives. Skolebestyrelsen opfordrer desuden til, at forældrene klager til Mobil I Odense 

og Taxa. 

 

 

7) Aula  
 

• Status vedr. AULA Generelt har personalet ikke oplevet de store udfordringer med Aula. Der er 

selvfølgelig nogle arbejdsgange, der er ændret og som kræver tilvænning. Ligesom der er ting, 

der skal rettes op på fra leverandørens side. Fra forældreside efterspørges en hotline, hvilket 

Morten vil effektuere. 

 

8) Kommende møder 

• Principper - Hvilket tema tager vi på kommende møde? 

• Kommende foredragsholdere: 1) Social træning/dannelse. 2 repræsentanter skal 

deltage på SB-mødet d. 3. februar 2020.  

• Læsestrategi pkt. til møde i 2020-21 

 

 

 



 

 

 

 


