
SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 
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SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 27/10 2021. Kl. 17 - 19.00 

Dagsorden 

• NYT 

o Fra eleverne 

o Fra ledelsen, herunder nyt logo 

▪ Vi har modtaget trivselsundersøgelsen. Ledelelseskapaciteten er gået frem 

sammen med den sociale kapital. Tilbage på høje krav i arbejdet samt balance 

mellem hverdag og privatliv 

▪ Orientering om proces for ansættelse af souschef. Vi søger en profil til 

børnemiljøet/SFO 

• Ansættelsesudvalg: Kasper og Signe vil gerne være med 

▪ Vi har afholdt åbent hus for kommende børn og forældre og der er infomøde 

tirsdag d. 2/11 hvor Signe deltager 

▪ Nyt logo: Cecilie viste tre forslag fra arkitekten hvor hver afdeling er 

repræsenteret med hver sin farve. Signe foreslå at vi beder firmaet om at skalere 

logoet ned, så det eksempelvis kan sættes på en kuglepen. Der var for og imod 

de forskellige forslag. Logoerne skal kunne ses i sort og grå samt negativer 

• Digital dannelse og mobiler i skolen v. Henning og Cecilie 

o Skolebestyrelsen efterspørger fælles holdning til brug af mobiltelefoner i skolen. Der er 

forskel på hvad man må i de enkelte klasser. Hos de yngste føler børn der ikke har en 

mobiltelefon sig uden for fællesskabet. 

o Der skelnes mellem brug af mobiltelefon som en del af undervisningsmiljøet og 

mobiltelefonen som en social aktivitet. 



o Forældre føler sig presset til at købe en mobiltelefon - også fordi at børnene fortæller at 

de skal bruges i skolen 

o I SFO har de besluttet at inddrage telefonerne for at opfordre til fysiske lege i stedet 

o Der er mange dilemmaer i spil. SB arbejdede for et par år med samme emne. Her blev 

SB enige om at fokusere på det “gode frikvarter”. 

o SB besluttede at det er op til skoleledelsen at udarbejde forslag til princip for digital 

dannelse. Henning, Lars, Martin og Cecilie vil gerne indgår i et udvalg der laver udkast 

til princip 

• Høringssvar til Den nye specialpædagogiske model er sendt ”Høringssvar den 

specialpædagogiske model.pdf”- (se bilag) 

• Trafikforhold i samarbejde med By og Kulturforvaltningen, v. Henning  

o Der er sendt en meget fin beskrivelse ind til forvaltningen 

• Evaluering af skoleovertagelse d. 1/10 

o Både positive og negative tilbagemeldinger fra forældre 

o Dagen skal kunne planlægges i god tid med god vejledning fra skolen 

o Formålet med forældredagen skal kommunikeres bedre ud.  

o Der er forskel på forældreressourcerne i de enkelte klasser 

o Hos de yngste blev der ikke givet tilbagemeldinger om børnene skulle i SFO 

o Det er vigtigt at skolen informerer i god tid om formålet og rammerne for dagen.  

o Der er i SB overvejende enighed om at idéen med forældreovertagelse af skolen er 

god. 

o Skolen bør have et særligt fokus på de børn der har det svært, så forældre ikke står 

med en umulig opgave 

• Tilsyn af princip for lejrskoler 

o Der er forskel på hvor skolerejserne går hen 

o Forslag om at alle rejser samme sted hen. Det kunne blive en god skoletradition. SB 

anbefaler at ledelsen arbejder videre med dette. 



• Drøftelse forud for princip for forældrenes deltagelse i skolen, arbejdsgruppe nedsættes, udsat 

fra sidste møde. Læs evt. kapitlet herom i hæfte 3 fra skole og forældre. haefteskolehjem (1).pdf  

Arbejdsgruppe: Ane-Mette, Malene og Henning. 

• Opfølgning på skolefotografering v. Martin  

o Martin har talt med firmaet og udtrykt vores utilfredshed med kvaliteten 

o Henning undersøger om der er alternativer der bedre. 

• Invitation til d. 19/1, arbejdsgruppe nedsættes. 

o Signe og Kasper 

• Pkt. til næste gang jf. årshjul 

o Gennemgang af budget v. budgetudvalget (Henning, Kasper og Cecilie) 
o Regler for El-løbehjul, udkast ved ledelsen 

o Princip for forældrenes deltagelse i skolen (december) 
o Tilsyn af princippet for skolehjemsamtaler 

 

https://www.skole-foraeldre.dk/publikation/h%C3%A6fte-3-samarbejdet-mellem-skole-og-hjem

