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Referat af 

Møde i fællesbestyrelsen for Varde Ny Specialskole 
 

 
Dato:  Onsdag den 23/9 2020 

 

Tid:    Kl. 17.00 – 19.00 
 

Virtuelt møde på teams 
           

 
 

 

Tid Dagsorden Formål med 

punktet 

Referat 

17.00 Velkommen til mødet  

/v Formanden for 

bestyrelsen 

 

 

At vi får sagt goddag 

til hinanden. 

Formanden bød 

velkommen  

Der var forud for mødet 

udsendt en lille ”pakke” 

• Det pædagogiske 

grundlag for skolen 

• Billeder af Jacobi 

skole 

• Procesplanen for 

skolen 

• Skrivelse fra 

arbejdsgruppen som 

har arbejdet med 

placering af 

målgrupperne i den 

nye skole. 

17.00 Godkendelse af 

dagsordenen og referat 

At godkende 

dagsorden og 

referatet til 

udsending. 

Vi aftalte, at referatet 

skulle udsendes, og der 

skulle gives tre dage til at 
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Tid Dagsorden Formål med 

punktet 

Referat 

Aftale om referater 

fremadrettet 

v/Anja 

 

kommentere, før det blev 

sendt videre ud. 

 

17.10 Orientering fra 

formanden 

v/Anja 

• Post 

• Henvendelse fra 

forældre 

• Synlighed på Aula 

• Evt. indkøb af bog 

 

At bestyrelsen ved 

hvad der aktuelt 

rører sig. 

Der er ikke kommet noget 

post til bestyrelsen. 

Der har været et par 

henvendelse fra forældre, 

som Anja har sendt rundt 

til bestyrelsen. Vi drøftede 

tilbagemeldingerne og 

aftalte, at Anja og Marie 

skulle mødes og skrive et 

svar. 

Der skal laves en aftale 

med Ole (Lykke) og Allan 

(Trane) om et sted på 

deres hjemmeside, hvor 

vores referater kan ligge. 

Her kan navnene på 

bestyrelsen også ligge, 

men bestyrelsen kan også 

sende en besked rundt til 

alle forældre. 

Der var forslag om at 

indkøbe en bog ”Skole, 

forældre og 

bestyrelsesarbejde” hvis 

der var én i bestyrelsen 

som ville ”anmelde” 

den(Anja)  
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Tid Dagsorden Formål med 

punktet 

Referat 

Så kunne den evt. gå på 

omgang eller vi kunne 

indkøbe flere eksemplarer. 

17.30 Aktuelt på skolen 

v/Skoleleder 

• Personalesituation 

• Økonomi 

• Præsentation af 

procesplan 

Nedslag: Byggeri 

 

At bestyrelsen 

orienteres om 

skolens drift og 

udvikling. 

Der har været lidt uro i 

Labyrinten grundet en 

forældreklage. Dette 

skaber noget mistrivsel i 

personalet, som ledelsen 

arbejder med at få greb 

om. På Lykke er 

indskolingen meget ramt 

af sygefravær, en del 

langtidssygemeldinger 

giver lidt udfordringer 

sammen med det højere 

daglige sygefravær som 

covid 19 medfører.  

Vi regner med at kunne 

ansætte et par pædagoger 

grundet elevtilgang.  

Budgetåret nærmer sin 

afslutning, og vi regner 

med at gå ud med et lille 

underskud grundet cowid 

19, vi får muligvis nogle af 

midlerne refunderet, men 

vi ved det ikke præcist 

endnu. Vores 

administrative leder Maria 

arbejder med budgettet og 

konti-planen fremadrettet 

som vi fremlægger for jer 

snarest. 
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Tid Dagsorden Formål med 

punktet 

Referat 

Vi har udarbejdet en 

procesplan, som vi 

løbende arbejder i. Det er 

et dynamisk papir som 

indeholder alle de 

processer, som er i gang 

lige nu vedr. opbygningen 

af skolen. Vi kan bruge 

den som udgangspunkt for 

drøftelser fremadrettet, så 

bestyrelsen kan følge med 

at lave nedslag i de 

forskellige dele af planen. 

Næste gang kunne 

byggeriet være på 

dagsordenen. 

18.00 ”Hvad tog vi med hjem” 

fra Temaaftenen for nye 

bestyrelsesmedlemmer 

At vi bringer de gode 

råd og ideer med 

tilbage til 

bestyrelsesarbejdet 

Alle synes, at der var 

mange gode inputs, men 

også at aftenen har været 

lidt langt pga. formen med 

teams. 

Især oplægget fra Athur 

fra Trane Skole havde 

mange gode pointer, som 

vi kan arbejde videre med. 

Bla. listen over de 

lovpligtige principper, kan 

vi benytte i vores arbejde. 

Fra Jacobi skole blev det 

nævnt, at bestyrelsen 

delte arbejdet op mellem 

sig, så skolelederen altid 

vidste, hvem der skulle 

involveres i hvad. Dette 
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Tid Dagsorden Formål med 

punktet 

Referat 

kunne også være en ide i 

forhold til klasser på 

skolen. 

Forslag om messenger-

gruppe for de 

forældrevalgte. Anja ville 

oprette en med det 

samme. 

Super at værdierne bliver 

synliggjort i 

organisationen, det skal vi 

også have! 

18.30 Hvordan kommer vi i 

gang med 

principperne? 

v/Anja 

 

At vi for en aftale 

om hvordan vi vil 

gribe arbejdet an. 

Vi vil tage udgangspunkt i 

principperne fra Trane 

Skole som Arthur 

fremlagde, først de 

lovpligtige og derefter kan 

vi vurdere, hvilke der 

giver mening. 

Der blev nedsat en 

”principgruppe” bestående 

af Anja fra Labyrinten og 

Anne Marie, gruppen er 

åben, hvis flere vil på. 

18.50 Evt.   

19.00 Afrunding og tak for i 
dag 

  

            


