
SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN

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

SKOLEBESTYRELSESMØDE

Onsdag den 16/6  2021. Kl. 17 - 20.00

I Højmeskolens personalerum

Dagsorden

1. Godkendelse af referat (5 min)

a. Referat fra sb-møde d. 26/5  godkendes.

2. Orienteringer fra ledelsen og eleverne (10 min)

a. Elevråd:

b. Status på skoleårets planlægning

c. Corona og den nye politiske aftale:

i. Næsten alle coronarestriktioner er ophævet fra mandag d. 14/6, men

med få undtagelser har skolens ledelse besluttet ikke at ændre på den

nuværende organisering af skoledagen. Det forventes, at opstarten af

næste skoledag vil foregå på normal vis uden særlige restriktioner.

d. Ansættelser:

i. Musiklærer: Der er fastansat en ny musiklærer. Ud af et stærkt

ansøgerfelt faldt valget på Sarah Schmidt, som glæder sig til at løfte

musik

ii. Islam Abdulhadi Dibaje er blevet ansat i et vikariat for Helle Sørensen,

som har orlov på ubestemt tid. Islam skal undervise i engelsk, historie

og N/T i ungemiljøet.



e. Nye medarbejderrepræsentanter er valgt til bestyrelsen fra august 21.

i. Lars Mathiesen Hansen er valgt som medarbejderrepræsentant. Lars er

pædagog.

ii. Kalle Ringmose Andersen er valgt til bestyrelsen. Kalle er lærer og

koordinator i ungemiljøet og tillidsrepræsentant for lærerne.

3. Drøftelse og beslutning om brug af køleskabe i klasser:

a. Brugen af køleskab i klasserne blev drøftet, hvor synspunkter om hygiejne og

energiforbrug blev fremført. Det besluttes, at køleskabe igen kan bruges fra 0.kl.

- 3.kl. under forudsætningen af, at forældre påtager sig ansvaret for løbende

rengøring af køleskabet, så hygiejne opretholdes. Rengøring af køleskabe er

dermed ikke en opgave for det pædagogiske personale eller eleverne at klare.

Indkøb af køleskab er også forældrenes ansvar. Det vurderes, at elever fra 4.kl.

- 9.kl kan medbringe køleelementer i madpakken, hvis det er nødvendigt.

4. Fordeling af bestyrelsesmedlemmer på forældremøder i august/september.

a. Årsberetning: Udkast til bestyrelsens årsberetning blev fremlagt, og det skriftlige

udkast vil blive suppleret med en videohilsen. Udkastet er vedtaget.

5. Principudkast for “forældremøder”. Arbejdsgruppe fremlagde principudkast.

Principperne for forældremødet blev vedtaget. Princip vedlægges som bilag.

6. Godkendelse af skemaer og fagfordelingsprincipper 21/22 (sendes som bilag, så snart

det er på plads)

a. Skemaer og fagfordelingsprincipper er godkendt af bestyrelsen.

7. Punkter til næste møde

a. Velkommen til nye medarbejderrepræsentanter



b. genbesøg af vedtagne principper og gennemsyn af årshjul.

Evt.

Sommerafslutning.


