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SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

Højmevænget 3, 5250 Odense SV. Tlf.: 63 75 34 00 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 27/4 2022. Kl. 17 - 19.00 

I personalerummet på Højmeskolen 

Dagsorden 

Afbud: Sofie Lind-Hansen 

 

Deltagere: Signe Hadberg Øhlenschlæger, Kasper Døring, Malene Baunsgaard Stroger, 
Ane-mette Madsen, Henning Rix, Kalle Ringsmose Andersen, Lars Mathisen Hansen, 
Anne-Cecilie Winther, Caroline Kreiberg 

 

 

• Godkendelse af referat fra marts (Referatet er godkendt, hvis der ikke er 
indvendinger 14 dage efter mødet) 

 

 

• Nyt 
o Fra elever  

▪ Orientering om erfaringer med genoplivningen af gallafesten for 
ungemiljøet. 

 

 

o Fra ledelse 
▪ Orientering om skemastruktur og fagfordeling  

• Skemastruktur som i år. Dog kun 4 timers fagdag - derfor vil 
der også være to faste lektioner hver uge. 

• Orientering om stillinger  
▪ Velgørenhedsløb 

•  

▪ Spændende foredrag  
• Oplæg for ordblinde børn v. Christian Fuhlendorff 
• Oplæg om vilde dyr v. Sebastian Klein 
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• Drøftelse og vedtagelse af principkataloget for skolehjemsamarbejdet på 
Højmeskolen. Princip for skolehjemsamarbejdet .docx 

 
• Punkter til skolebestyrelsens årsberetning  

• Principarbjede 
• Økonomi 
• Velfærdens fundament 
• Nyt logo 
• Ny skoleledelse 

 

Deadline 15. juni 
Signe og Kasper skriver på en tekst  

 

• Planlægning af valgmøde   
• Indflydelse, man er med til at danne og forme skolen 
• Nyt logo 
• Velfærdens fundament 
• Ny ledelse 
• Tema - mobil i skolen 
• Principarbejde - tilsyn 

• Antimobbestrategi 
• Økonomi  
• Traditioner 
• Det praktiske/tidsforbrug for forældrevalgte 
• Odense kommune og Skole og forældre afholder bestyrelsesseminar for alle 

skolebestyrelser i kommunen.  
Deadline for opstilling er den 14. maj 
Ved evt. kampvalg givet 4 dage til at producere valgmateriale samt 14 dage derefter frem 
til valg - dvs. den 1. juni 
Konstituering på bestyrelsesmødet den 15. juni.  
 

 

• Evt.  

• Vilde rødder i SFO hænger godt sammen med Vild natur.  

• Køkkenpuljen er søgt i SFO 

• Det påtænkes at ansøge nordeafondens pulje “Mere udeliv i SFO og Klub”. 

• Velfærdens fundament - er det gået i stå? Hvornår sættes det i gang? 

 

https://docs.google.com/document/d/1Tu_1KziGffDwGO3Yx1nfn5b718csPqbZ/edit?usp=sharing&ouid=110645136163076849141&rtpof=true&sd=true

