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

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 25. september 2019. Kl. 17-19.00 
 

🕭 Dirigent: Signe, referat Martin H 
 
                    
Dagsorden     
 
  
Kl. 17:00-17:10 Velkommen til årets første møde v. formanden 
   Skoleårets start v. ledelsen 
 
Kl. 17:10-17:40 Årshjul v. formandsskabet 
Årshjul præsenteres sammen med næste mødereferat i oktober. 
 
   

18:00 Indsatser på skolen v. Martin 

  
Kl. 18:00-18:15 Aktuel økonomi v. Jørn 
Der er et underskud i BUF. Det udmeldte budgetunderskud på 30 mio. er steget til 58 mio., 
hvilket er akkumuleret i Familie og Velfærd. Der skal findes besparelser på tværs i afdelingerne 
i BUF og dermed også på skoleområdet. Én af konsekvenserne er, at der er indført 
ansættelsesstop på skoleområdet resten af året. 
 
Kl. 18:15-18:45 Elevpauser i skoletiden v. Malene S 
   Oplæg og debat 
Den gode elevpause blev drøftet. Der blev udvekslet holdninger og argumenter til, hvorvidt der 
skal laves forbud og regler mod mobiltelefon og skærmbrug, eller om man i stedet skal gøre det 
mere attraktivt for de unge at være aktive, sociale og udenfor. 
De unge har på morgensamlinger drøftet det gode frikvarter med hinanden. Lærerne holder 
rammesætter en debat på næste personalemøde, hvor synspunkter og inputs til emnet 
indsamles. Henriette og Lasse kommer med oplæg om personalets ståsted ift. mobiltelefoner på 
næste skolebestyrelsesmøde, så der kan tages stilling til principperne for brug af mobiltelefoni 
og de gode elevpauser. 
 

Kl. 18:45-18:55 Eventuelt 
 
Nyt fra elevrådet: 
 
det lille elevråd( 4-5.kl.):  
Eleverne har ønske om at deltage i “skraldedagen”, hvor der indsamles skrald i nærområdet. 
Det foreslås, at der laves en konkurrence om største mængde af indsamlet skrald.  
 
Det store elevråd(6. - 9.kl.) 



Der er afholdt elevrådsdag, hvor der blev afholdt et elevrådsspil. Der blev bagt kage, som 
efterfølgende blev solgt. Overskuddet går til gallafesten senere på året. 
Der er bekymring for aflysning af tysktimer i profilsporsklasserne. 
 
Der efterlyses information om ungdomscentrets tilbud, da forældrene ikke har kendskab til 
indhold og de voksne, som forestår aktiviteterne. Opfordring viderebringes til UngOdense. 
 
Henriette(lærerrepræsentant): Der er generelt en oplevelse af, at der løbes stærkt. 
Medarbejderne er pressede ift. at få løst arbejdsopgaver inden for arbejdstiden. 
 

    
Kl.18:55-19  Godkendelse af referat 
 
Godkendt. 
 

Venlig hilsen 

Signe og Jørn 
 


