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SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

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

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 16/12 2020. Kl. 17 - 18.00 

Grundet Covid-19 mødes vi på https://meet.google.com/acw-uidg-yth  

Dagsorden 

1. NYT 
a. Nyt fra personale 

Mette og Karina fortæller om skolens hverdag, som er en kombination af virtuel 

undervisning og undervisning på skolen. De fortæller om, at lærerne løbende søger 

at finde den rette balance i de krav, der stilles til eleverne i fjernundervisningen.  

b. Nyt fra elever - intet nyt. Ingen elevrepræsentanter deltog i 

mødet. 

c. Nyt fra forældre 

Ifølge Signe er det tydeligt, at lærerne efterhånden har tilegnet sig kompetencer og 

rutiner i tilrettelæggelse af fjernundervisningen.  

Nyt fra ledelsen 

Cecilie Winther: Luciaoptoget d. 15/12 blev i år afviklet udenfor, hvilket fungerede rigtig 

godt. Plejehjemmet var også rigtig glade for Luciaoptoget udenfor. 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Facw-uidg-yth&data=04%7C01%7CMHHEN%40odense.dk%7C12426587e479431afa0c08d89fa6639b%7Cfbb1c53f4cf34ea698def6abc38cffa9%7C0%7C0%7C637434884270863557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=j79UHHXNjNxl4pn9Pil6yu%2BnuWygRrJLaATiOXG%2BG9Q%3D&reserved=0
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Coronasituationen: 

I skolen er eleverne ikke længere opdelt på årgange, men i stedet i klasser. I sfo’en 

er eleverne også inddelt i klasser.  

Terminsprøver: 

Det kan blive nødvendigt at udskyde terminnsprøverne, men vi vil prioritere, at 

terminsprøverne afholdes. 

Rengøring: 

Odense Kommune har igen tildelt flere rengøringsressourcer på skolen, hvilket 

betyder, at der rengøres 2 i lokalerne to gange om dagen.  

Opstart d. 4/1: 

Indtil videre planlægges med opstart d. 4/1. Ledelsen holder sig opdateret i 

juleferien og informerer personale og forældre, hvis plan om opstart d. 4/1 ændres.  

Tests: 

Ved test af elever henvises fortsat til almindelige tests. Negative testsvar fra en 

lyntest betragtes som ikke-valide. Et positivt lyntestsvar betragtes som validt, og 

man bør herefter følge retningslinjerne for coronasmittede.  
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Personale: 

Vi har ansat Anja, som ansættes som lærer i ungemiljøet. Hun er uddannet 

idrætslærer, tysklærer og engelsklærer. Resten af skoleåret bliver Anja tildelt 

primært idrætstimer og deletimer i samarbejde med faglærere i ungemiljø.  

Pædagogisk rådsmøde: 

• Fraværsprocedure blev introduceret for personalet. På baggrund af 

lovændringer ift. elevfravær, har Højmeskolen udarbejdet en handleplan for 

håndtering af elevfravær.  

• Cecilie fortæller, at hun holdt oplæg om hendes første 100 dage som 

skoleleder på Højmeskolen. 

2. Samarbejdet med lokalområdet - Bordet rundt med gode idéer. 

I relation til tildeling af midler fra Velfærdens fundament, skal skolen udvide 

samarbejdet med lokalområdets samarbejdspartnere. Målet er, at skolens skal 

være et samlingssted i Dyrup, hvor fx faciliteter dobbeltudnyttes, og der skabes 

samarbejder som skaber værdi på tværs og lokalområdet.  

 Flg. idéer blev udvekslet: 

• et samarbejde med spejdere ift. udeliv og bålsted. 
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• Skolens faglokaler som fx madkundskab, H/D lokaler og teatersal kunne 

stilles til rådighed, så lokalerne kunne benyttes af brugere i fritiden.   

• Der kunne etableres samarbejde med fx Dyrup Kirke, spejdere og FKS 

hallen.  

• Idrætsforeningerne kunne også kontaktes for at afdække, hvorvidt skolen 

kunne være behjælpelig med at dække nogle foreningernes behov,. 

• UngOdense kunne også kontaktes, og der kunne etableres et samarbejde 

om aktiviteter på Højmeskolen.  

• Det blev drøftet, hvorvidt en forening, fx. Dyrups Venner, kan styrke 

samarbejdsaktiviteterne i lokalområdet, så der skabes værdi for Højmeskolen 

såvel som lokalområdet. 

• Malene kontakter Sanderum Boldklub. 

• Kasper og Signe udarbejder udkast til invitation til det åbne bestyrelsesmøde.  

• Cecilie kontakter spejderne, FKS Hallen og UngOdense. 

• Cecilie undersøger formailia ift. oprettelse af forening.  

Evt. 

 


