
SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

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

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 24/11 2021. Kl. 17 - 19.00 

Dagsorden 

• NYT 

o Fra eleverne 

▪ To elever har haft møde med rådmanden. Bl.a. blev seksualundervisningen i 

folkeskolen drøftet 

▪ Sidste skoledag. 9. klasserne vil gerne lave noget for de små. Ønsker at beholde 

karamelkast. Lærernes oplæg er, at underholdning for de store ændres, så der 

ikke længere er nomineringer. 

▪ 9A: Det går godt i matematik, efter de mange lærerskift, er løsningen der er 

fundet nu god. 

o Fra ledelsen 

▪ Orientering om projektet “Danmarks vildeste kommune” hvor Højmeskolen 

deltager ifm. etablering af områder med biodiversitet 

▪ Corona. Vi har få smittede ift. mange andre skoler. Vi har droppet valgfag på 

tværs med undtagelse af de praktisk/musiske valgfag 

▪ Vi har ansat to nye lærere - den ene stilling er en projektstilling til sprogindsatser 

på skolen. 

▪ Ledelsen har haft møde med alle klasser om “professionelle læringsfælleskaber” 

▪ Vi har haft to langtidssygemeldinger - en pædagogmedhjælper og en lærer. 

Begge er på vej tilbage. 

• Gennemgang af budget v. budgetudvalget v. Henning, Cecilie og Kasper 

o Kontoplan tilsendes til Henning og Kasper hver måned 



o Budgettet for indeværende år ser fornuftigt ud. På trods af et minus på 600.000 til 

specialpædagogisk bistand kan vi forvente et årsresultat med et lille overskud. 

o Der er investeret en i nyt inventar, interaktive tavler, optegning af skolegård mm. Det 

mærkes at skolen er ved at blive renoveret gennem Velfærdens Fundament. 

o Der er ønsker om bålhytte, legetårn, redskaber til idræt, udstillingsmontre, nye 

skolemøbler til 0. årgang og PLC samt besøg af Sebastian Klein. 

 

• Regler for El-løbehjul, udkast ved ledelsen 

o Elever skal være 15 år for at køre på EL-løbehjul 

o Løbehjul må ikke medbringes indenfor, og der må ikke køres på el-løbehjul i 

skolegården i skoletiden. 

• Invitation til d. 19/1 v. Kasper og Signe 

o Forældre inviteres til foredrag med Sofie Münster onsdag d. 19/1 kl. 17.00-19.00. 

o Der kan købes kaffe og kage. Overskuddet går til 7. årgang 

o Tilmeldingsfrist mandag d. 3. januar 

o Det foreslås at skolens principper printes på plakater så forældrene kan se dem til 

arrangementet 

• Drøftelse forud for princip for skolens underretning af hjemmet om elevens udbytte og 

forældres deltagelse i skolen 

o Kalle, Kasper og Signe giver oplæg til mødet i februar om orientering af hjemmet i 

forhold til elevernes udbytte. Marlene, Henning og Ane-Mette om forældrenes 

deltagelse i skolen. 

o Det nye evaluerings- og bedømmelsessystem gøres mere gennemsigtigt ift. forældrene 

• Højmeskolens traditioner og fællesskaber (Udsat) 

• Evt. 

o Næste møde: Tilsyn med principper af skole/hjem 

 


