
SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

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

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 23/2 2022. Kl. 17 - 19.00 

I personalerummet på Højmeskolen 

Dagsorden 

Deltagere: Kalle, Lars, Cecilie, Caroline, Ane-mette, Henning, Marlene og Signe  
Afbud: Sofie, Kasper, Martin  
 

Spisning 

• Godkendelse af referat fra januar 
o Referat godkendt. 

• Nyt 
o Fra elever (Cecilie orienterer for Sofie) 

▪ Eleverne ser frem til ungemiljøets gallafest. 
▪ Orientering sidste skoledag den 20. maj 2022.  

o Fra ledelse, velkommen Caroline  
▪ STUK har meddelt, at Højmeskolen er ikke længere er under tilsyn. 
▪ Skoleleder orienterer om valg til bestyrelsen. 
▪ Forårssfo. 53 børn starter på tirsdag.  
▪ Budget - Det ny budget afventes. Sidste års budget: Forbrugsprocent på 100%. 
▪ Personaleorienteringer.  

• Lærer på orlov vender retur pr. 1. april.  
• Lærer forventes at gå på barsel i maj.  
• Tre lærere vender retyr efter barsel omkring sommerferien. 
• Pædagog ansat - barselsvikar til børnemiljøet.  
• Personale til FSFO er ansat. 
• Særlig støtte tildelt til elev tildelt frem til sommerferien. 
• Pt. er der tre deltidssygemeldte - ingen langtidssygemeldinger på fuld tid. 

▪ Velfærdens Fundament - tidsplan 
• Tidsplan: Januar 2024. 
• 1% af budgettet skal gå til kunst. 
• Planer for installation af elevator skulle være på plads.   

▪ Logo 
• Elevrådet inddrages i forbindelse med at arrangere et event i fm. 

fernisering.  
 

Fremlæggelse af principarbejde: 
 

 

• Princip for kommunikation mellem skole og hjem v. Martin, Kasper og Signe  

o Udsættes til næste bestyrelsesmøde. 

• Princip for digital dannelse v. Lars, Henning og Cecilie 



o Drøftelse: Mulighed for inddragende proces (forældre og elever). 

o Erfaringer fra afprøvninger med mobilfri periode. 

o Udkast er lavet. 

o I perioden frem til oktober 2022 foregår en inddragende proces. 

o Det besluttes at færdiggørelse af proncippet henlægges til den ny bestyrelse.  

• Princip for forældrenes deltagelse i skolen v. Malene og Ane-Mette 

o Drøftelse. 

o Tilrettes til næste møde mhp. endelig vedtagelse.  

 

 

• Princip for skolens underretning af hjemmet om elevens udbytte v. Kalle, Signe og Kasper. 

o Udsættes til næste bestyrelsesmøde.  

Til næste bestyrelsesmøde gennemlæses principper der er aktuelt behandles. 

• Invitation til d. 4. maj 

o Rettes og sendes ud. 

• Evt. 

Følgende drøftes 

o Elevtrivsel  

 


