
SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

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

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 29/9 2021. Kl. 17 - 19.00 

 

Dagsorden 

• Farvel til Martin H 
o Martin takkede bestyrelsen for det gode samarbejde 
o Cecilie orienterede om proces for ansættelse af ny souschef 

 
• NYT 

o Fra eleverne, herunder perspektiv på lærerskift 
▪ Elevrådet har haft en rigtig god “elevrådsdag” på Stige Ø 
▪ De ældste elever ønsker at der bliver mulighed for at holde frikvarter inde. Dette 

tages op i Ungemiljøet. 
▪ Eleverne i 9A har været ramt af mange lærerskift. Deres nye matematiklærer har 

fået fastansættelse på en anden skole, så der indsættes en ny matematiklærer 
fra det faste personale og der suppleres med ekstra støtte i form af to-
lærerordning.  

o Fra ledelsen 
▪ Fredag d. 1/10 har personalet pædagogisk døgn. Personalet skal arbejde med 

Social kapital. Forældrene overtager undervisningen på skolen. Der er stor 
forskel på hvor meget interesse der er for planlægningen. Skolebestyrelsen 
evaluerer dagen på næste møde.  

▪ Emneugen var en succes. Nogle savnede muligheden for at handle med 
“Højme-valuta” som der var mulighed for sidst. Der kom forslag om færre 
hold/værksteder, så man til åbent hus kan nå rundt til det hele. 

 
• Skolebestyrelsens årshjul v. Kasper og Cecilie 

o Gennemgang af årshjulet. Henning og Kasper fortsætter som de økonomiske 
“tilsynsførende” 

o Forslag om at skolepatruljen inviteres med til næste SB-møde. Dette blev vedtaget. 
 

• Den nye specialpædagogiske model, udarbejdelse af høringssvar (arbejdsgruppe nedsættes) 
Bilag sendt i separat mail. 

o Drøftelse af delelementer af forslaget. Bl.a fordele og ulemper ved en decentral løsning. 
o Ledelsen udarbejder forslag til høring. 

 
• Trafikforhold, muligt samarbejde med By- og Kulturforvaltningen (evt. arbejdsgruppe?) Bilag 

sendt i separat mail. 
o Henning ser på forslag til forbedringer 

 
• Tilsyn af princip for forældremøder v. alle 

o Principperne er i nogen grad blevet fulgt. Der blev givet eksempler på 
forældreinvolvering, hvor forældrene kom “i skole”. Enkelte årgange havde fortsat 
forældremøder på traditionel vis. 

o Forslag om mere inddragelse af de enkelte klasseråd. 
 



• Status på Velfærdens Fundament v. Ane-Mette og Cecilie 
o Lokalaftalen for Højme og Dyrup “en kærlig hånd til Odense” blev gennemgået. Aftalen 

indeholder mange gode elementer til gavn for Højmeskolen. Der har været fokus på 
fællesskaber i fordelingen af midler. Udover moderniseringen investeres der 100.000 kr 
i kunst. 

 
• Forældreaften d. 19/1 v. Cecilie 

o Foredrag om karakterdannelse med Sofie Münster 
o Der skal laves reklame for arrangementet og udsendt invitationer. 

 
• Princip for skolehjemsamtaler fremlægges af arbejdsgruppe 

o Det tilføjes at børnene er med til samtalerne på alle årgange. 
o Bestyrelsen påpeger at der ikke gives feedback for alle fag. Dette kan nemt gøres 

skriftligt via Aula eller MinUddannelse. Det foreslås at notefunktionen i MinUddannelse 
anvendes. 

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

o Punktet udsættes 
 

• Evaluering af foreløbig skolefotografering 
o Kvaliteten er meget ringe. Både baggrund, motiv og billedkvaliteten er dårlig. 
o Det er for dyrt 
o MT tager kontakt til firmaet 

 
• Evt. El-løbehjul og Mobiltelefoner i skolen og SFO. 

o Punktet udsættes 
 

• Pkt. til næste gang jf. årshjul 
 


