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REFERAT  
AF 

Møde i fællesbestyrelsen for Varde Ny Specialskole 
 
 
Dato:  Onsdag den 27/1 2021 
 
Tid:    Kl. 17.00 – 19.00 
 
Teams-møde 
           

 

 

 

 

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 og 

informere om, at vi havde glemt et 

punkt på dagsordenen: 

Valg af næstformand - vi besluttede 

at tage punktet under nyt fra 

formanden. 

17.00 Godkendelse af dagsorden og 

referat 

At godkende dagsorden  Dagsorden med ændringer blev 

godkendt. 

Referatet blev godkendt, og vi 

drøftede hvor på Aula referaterne 

skulle ligge, Maria Have ville følge op 

på synligheden. 

17.00 Drøftelse af heldagsskolen 

På baggrund af, at Børn- og 

Læringsudvalget har inviteret til et 

dialogmøde med heldagsskolen på 

At fællesbestyrelsen får den 

nødvendige indsigt i 

heldagskolen. 

Specialkonsulent Bent Graversen var 

gæst på mødet og gennemgik 

baggrunden og konstruktionen af 

heldagsskolen for bestyrelsen. 
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dagsordenen, er specialkonsulent 

Bent Graversen fra 

skoleforvaltningen inviteret med til 

en gennemgang af, hvordan den 

nuværende heldagsskole er 

konstrueret. 

Efterfølgende var der spørgsmål og 

drøftelse, så bestyrelsen blev klædt 

på til drøftelsen med udvalget. 

Bent lovede at sende en omfattende 

beskrivelse ud til 

bestyrelsesmedlemmerne. Den 

kommer med referatet ud. 

18.00 Orientering fra formanden 

v/Anja 

• Evt. post til bestyrelsen 

• Evt. henvendelser/ svar til 

forældre 

 

• Valg af næstformand 

At bestyrelsen ved hvad der 

aktuelt rører sig. 

Ingen indkomne henvendelser 

 

 

Michael Vestergaard 

(Labyrinten)blev valgt som 

næstformand for fællesbestyrelsen. 

Der var ingen modkandidater. 

18.15 Aktuelt på skolen 

v/Skoleleder 

• Personalesituation 

• Økonomi v/administrativ 

leder Maria Have 

 

At bestyrelsen orienteres 

om skolens drift og 

udvikling. 

Skoleleder orienterede om at 

indskolingen på Lykke er ramt af 

sygemeldinger. 

Vi har ansat en tidsbegrænset lærer 

til Lykke 

Vi skal ansætte ny administrativ 

leder til specialskolen 

Konstitueret administrativ leder 

Maria Have gennemgik økonomi og 

budget. 

Vi kommer ud af regnskabsåret med 

et pænt overskud, hvilket vi er glade 

for, da vi så har lidt, når vi skal flytte 

til Jacobi. 

Budgettet blev gennemgået med 

enkelte spørgsmål. 
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Det blev aftalt at regnskabet for 

Solsikken skulle gennemgås ved 

næste møde. 

Skoleleder fortalte om de reaktioner 

artikelserien om specialskolen havde 

frembragt ved personalet og 

forældre. Forældrene drøftede kort 

at der kunne laves en form for 

velkomstfolder fra fællesbestyrelsen 

til nye forældre, så de nye forældre 

kan være trygge i tilbuddet. 

Skoleleder fremlagde planerne om 

indflytning på Jacobi. 

Vi arbejder med en løsning i forhold 

til at flytte ind medio september. På 

denne måde vil vi få ordentlig tid til 

at få ombygning færdig, og mulighed 

for at forberede eleverne i august 

måned på, hvor de skal være. 

Forslaget skal over byrådet, da der 

er politisk bevågenhed på 

Specialskolen. 

Vi har indkaldt forældrene til tre 

infomøder om flytningen og 

planerne med skolen. Man skal som 

forældre melde sig til ét møde. Der 

vil også blive et særligt møde for A-

sporet. 

Specialskolen holder åbnet i 

modsætning til de øvrige skoler. Vi 

har indrettet os i ”coronabobler”, så 

hver klasse er en lukket enhed med 

samme voksne. Vi har forhøjet fokus 

på hygiejne og skærper nu 

yderligere med krav om personalets 
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brug af værnemidler i skifte/spise 

situationer. 

18.30 Seksuel krænkende adfærd blandt 

elever 

Drøftelse af håndtering af seksuel 

krænkende adfærd blandt elever i 

specialskolen 

Bestyrelsen er nysgerrige på 

skolens praksis på området 

Det var et ønske fra bestyrelsen, at 

skolen havde en form for dokument 

som beskrev praksis i disse sager. 

Vi drøftede dette og det blev 

tydeligt, at alle sager var forskellige 

og kunne kalde på meget forskellig 

indgriben og handlinger. 

Vigtigst var det dog, at de blev 

håndteret. Vi drøftede hvor det 

kunne fremgå, måske i et 

overordnet princip, vi tager det med 

næste gang vi arbejder med 

principper. 

18.50 Evt.   

19.00 Afrunding og tak for i dag   

            
 
 


