
SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

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

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Ekstraordinært møde d. 25/3 - 2020 

Mødet blev afholdt som en videokonference grundet situationen med covid-19.  

Deltagere: Formand Signe, næsteformand Kasper, Lærernes TR -Henriette Friis, 
afdelingsleder Martin Trangbæk og konstitueret skoleleder Martin Hosbond 

 

1. status på hjemmeskolen 

Der er enighed om, at personalet efter omstændighederne har forsøgt at  give forældre og 
eleverne den bedste støtte til skolearbejdet derhjemme. Personalet har skulle prøve sig 
frem, og de første to uger har vi justeret ift. opgavemængde, form og indhold. Vi har 
fokuseret på at styrke koordinering i teams' , så kommunikationen med forældre og 
elever er klar og overskuelig.  

Nogle medarbejdere har gjort brug af googlemeet, som giver mulighed for 
videokonferencer. Der er enighed om, at dette værktøj kan supplere de øvrige faglige 
aktiviteter på en god måde. Videokonferencer kan være med til at understøtte læring og 
de sociale fællesskaber samt give fjernundervisningen nyt liv. I den kommende tid vil vi 
videndele i personalegruppen og sikre, at alle bliver fortrolige med at møde eleverne på 
googlemeet. Ledelsen vil ikke udstikke fælles retningslinjer og krav til, hvordan, hvor 
meget og hvonår lærerne afvikler videokonferencer. Denne vurdering foretages bedst af 
klasseteamets lærere ift. børnenes alder, forudsætninger og fjernundervisningens daglige 
struktur.   

2. Nødpasning - status 
a. Fra Højmeskolen er pt. kun tilmeldt to børn til nødpasningen på 
Sanderumskolen. Nødpasningen fungerer, og der er generelt markant færre børn end 
forventet. I nyhedsbrev appellerer ledelsen til, at sårbare børn og sårbare familier også 
kan benytte nødpasningen, selvom forældre ikke varetager kritiske funktioner på 
arbejdsmarkedet. Ledelsen har i øvrigt formidlet forskellige tilbud om åben rådgivning til 
forældre i en tid, hvor det kan være vanskeligt for nogle familier. at få familielivet til at 
fungere. Personalet er i denne tid ekstra opmærksom på at følge op på sårbare børn. 
3. Budgetudmelding 20/21 
 . Budgetudmelding gennemgås på næste sb-møde, så alle forstår det 
grundlæggende i budgettildelingen til Højmeskolen.  
a. Højmeskolen skal fortsat afvikle gælden, som er overført fra 2019.  



b. Underskuddet på den specialpædagogiske bistand, som omhandler antallet af 
visiterede elever, er markant reduceret. Samlet set modtager Højmeskolen ekstra midler 
til visitation på 1,3 mio i budget 20/21. 
c. På baggrund af budgettildelingen, har ledelsen lavet normeringsberegninger 
på, hvor mange personaler økonomien tillader. Konklusionen er, at der skal ansættes én 
lærer og pædagognormeringen går i 0, dvs. ingen ansættelser og ingen overflyttelser. 
Ledelsen har lavet stillingsopslag, som er sendt videre til “Løn og Personale” i Odense 
Kommune. Nu afventer vi, om vi modtager en lærer i overflytningen, eller om der skal 
opslås et stillingsopslag. 
4. Personale - nyt 
 . Nyansat pædagog er startet pr. 1/3. Nyansat pædagog tiltræder sit 
orlovsvikariat d. 1/4. Vikariatets varighed er fra 1/4 2020 - 30/7 2021. 
a. Mia, økonomisekretær, er på barsel og der er en ansættelsesproces i gang. 
Snarest skal ansættes en sekretær i et begivenhedsafhængigt vikariat.  
b. Ledelsen har lavet aftale om en seniorjobaftale med skolesekretær. Irene 
starter d. ¼.  
5. Nationale tests: 
 . Ledelsen har besluttet at fortsætte med at afholde de nationale tests. Som 
ministeriet foreskriver fremlægges testen resultater ikke længere til forældre og elever. 
De nationale tests kan i stedet bruges til at lærerne kan få et bedre overblik over klassens 
og elevernes faglige standpunkt, progression og hvilke fagområder, der skal fokuseres på. 
Testenes resultater udgør derfor et supplement til evalueringen af undervisningen. 
Ministeriets udmelding er , at de nationale testværktøjer bliver ændret til næste år, og 
testene er dermed ikke aflyst men under udvikling. 
6. Pædagogisk weekend for personalet d. 24/4 og d. 25/4 er aflyst grundet 
situationen med Covid-19. 


