
Side 1 af 6 
 

 

 

 
Referat af 

Møde i fællesbestyrelsen for Varde Ny Specialskole 
 

 
Dato:  Onsdag den 26. august 2020 

 

Tid:    Kl. 17.00 – 19.00 
 

Labyrinten, administrationen 
           

 
 

 

Der vil være en sandwich og lidt drikkevarer 

Tid Dagsorden Formål med 

punktet 

Referat 

17.00 Velkommen til mødet 

og bestyrelsesarbejdet 

/v Formanden for 

bestyrelsen 

 

 

At give 

bestyrelsesmedlemm

erne en indføring i 

arbejdet. 

Præsentation af 

teamaftenen for 

bestyrelsesmedlemm

er 

Formanden bød 

velkommen til mødet og 

indledte med at sige lidt 

om, at det er vigtigt at 

bestyrelsen er målrettet i 

sit arbejde i forhold til 

politikerne. Det er en 

forventning fra formanden 

til sit eget arbejde, at hun 

gerne vil være en synlig 

formand for alle også 

forældrene ude på de tre 

matrikler. 

Formanden opfordrede til 

åbenhed og ærlighed i 

bestyrelsen. 

Vi vil gerne invitere til 

temaaften for nye 

bestyrelsesmedlemmer til 

gennemgang af regler 
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Tid Dagsorden Formål med 

punktet 

Referat 

m.m. den 22. sept. 2020 

fra 18 – 21 på rådhuset. 

Der er 6 tilmeldte med 

skoleleder. 

17.30 Forventningsrunde 

Hvad er du optaget af i 

bestyrelsesarbejdet? 

At alle 

bestyrelsesmedlemm

er får mulighed for at 

komme til orde 

Medarbejder rep. fra 

skolerne: 

Optaget af at skabe det 

fælles grundlag for skolen, 

personalesituationen men 

også være børnenes 

stemme ind i bestyrelsen. 

Repræsentere og sikre 

trivsel for medarbejde og 

børn i denne 

forandringsproces. 

Forældrerep. fra 

Labyrinten 

Er ny, men er optaget af 

at være med til at påvirke 

og skabe sikkerhed og 

tryghed for børnene. 

Forældrerep. fra 

Labyrinten 

Ny i bestyrelsesarbejde i 

skolen, er åben overfor 

arbejdet men kender ikke 

til opgaverne i en 

bestyrelse, er optaget af 

trivslen i børnegruppen og 

personalegruppen. 
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Tid Dagsorden Formål med 

punktet 

Referat 

Næstformand: 

Er politisk aktiv, TR på sin 

arbejdsplads og har 

erfaringer fra arbejde med 

MED udvalg. Hun er 

optaget af elevernes 

trivsel og vil gerne deltage 

i at skabe en ny skole og 

udfordre hinanden over 

bordet. Hun glæder sig til 

arbejdet og samarbejdet. 

Forældrerep. fra Lykke: 

Vil gerne deltage i at 

skabe en forandring som 

går så let og konstruktiv 

som muligt. 

Formand: 

Formanden er gået ind i 

bestyrelsesarbejdet for at 

give børnene en stemme, 

hun synes at elevgruppen 

for ofte bliver 

nedprioriteret, og det vil 

hun gerne arbejdet op i 

mod. 

Forældrerep. fra 

Solsikken: 

Har erfaring fra 

bestyrelsesarbejdet. Er 

optaget af overgangen 

mellem skole og 

dagtilbud, så denne 
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Tid Dagsorden Formål med 

punktet 

Referat 

overgang bliver så god 

som det er muligt. 

Medarbejder rep. 

Solsikken: 

Vil gerne høres, selv om 

solsikken er en mindre 

enhed, og har meget at 

bidrage med ind i 

processen om 

specialskolen. Solsikken er 

tidligere blevet lidt glemt. 

 

Der er flere af forældrene 

som har været 

modstandere af projektet 

omhandlende 

specialskolen. 

Det er nu et politisk vilkår 

at skolen består, og alle er 

enige om at arbejde for 

børnenes bedste. 

 

18.00 Orientering om budget 

21- 24 

v/ Skoleleder 

Vi skal udarbejde et 

høringssvar til Varde 

Kommune 

Vi så den udsendte film og 

gennemgik de forskellige 

forslag i 

potientialekataloget (se 

høringssvar) 

18.30 Aktuelt på skolen 

v/Skoleleder 

At bestyrelsen 

orienteres om skolens 

drift og udvikling. 

Personalesituationen. 

Vi har haft lidt 

udfordringer med et par 
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Tid Dagsorden Formål med 

punktet 

Referat 

lærere som er hoppet fra 

en stilling. Nu er vi på 

skinner igen, men det har 

givet en svær opstart for 

de klasser som er berørt. 

Vi har pt. to faste 

lærerstillinger slået op, en 

til Lykke og en til 

Labyrinten. Der er 

ansættelsessamtaler den 

8/9, Anja og Anette 

deltager fra bestyrelsen. 

Flere forældre henvender 

sig med frustration, da 

deres egen læge ikke vil 

lave lægeerklæringer til 

brug til at reducere 

eleverne i skoletid. Vi 

hjælper dem så godt i 

kan. 

Vi har lidt udfordringer 

med Aula og det kan give 

lidt problemer med 

kommunikationen. Vi 

glæder os meget til at få 

vores eget Aula. 

Skolen er optaget af at 

klargøre til den store 

omvæltning at flytte til 

Jacobi, der vil derfor ikke 

være de store 

pædagogiske 

udviklingsprojekter i dette 

skoleår, da vi bruger 
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Tid Dagsorden Formål med 

punktet 

Referat 

kræfterne til at samle 

organisationen. 

18.50 Evt.   

19.00 Afrunding og tak for i 

dag 
  

              


