
Lukket bestyrelsesmøde (en time) 
Oplæg budget 

· Forberedelse af valg 

Åbent bestyrelsesmøde (en time) 
· Færdigt principkatalog for skolehjemsamarbejdet 

Idégenerering omkring ny principarbejdeproces 

SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

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

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 26/1 2022. Kl. 17 - 19.00 

På teams, link i kalenderinvitationen 

Dagsorden 

• Nyt 
o Indstillingen til den nye specialpædagogiske model, takststigning mm. blev d. 7/12 

godkendt på Børn- og Unge udvalgsmødet. 
▪ Modellen er vedtaget 
▪ Taksten bliver 180.000 kr pr elev. Det medfører en ekstra udgift for skolen, som 

får betydning for hvor mange ansatte vi kan have næste skoleår. 
Budgetudmeldingen kommer i marts måned 

▪ Der er indgivet 28 høringssvar. Skoler med mange tosprogede mister mange 
penge på den nye model. 

o Coronasituationen på skolen 
▪ Der har været en del elever smittet med Covid, ca. 10 nye elever dagligt 

registreret. 
▪ Vi følger anbefalingerne og opretholder de daglige rutiner i skolen. 
▪ To år med Corona sætter sit præg på indlæringen og trivslen. Nogle elever klarer 

udfordringerne bedre end andre. 
▪ De praktisk/musiske prøver blev gennemført på nær Madkundskab. 

o Retningslinjer for 9.klassernes sidste skoledag 
▪ Ønske om at nomineringer ikke bliver gennemført i gymnastiksalen, men 

henlægges til klasserne. Princippet om at 8. årgang rydder op sløjfes. 
▪ Sidste skoledag skal være en god dag for alle og 9. årgang skal have en god 

oplevelse.  
▪ 9, klasserne er ikke begejstrede for udvalgets forslag, så de går nu i gang med et 

nyt forslag til program. 
▪ Der må ikke være alkohol på skolens matrikel. Hvis en elev har drukket, bliver 

forældrene kontaktet og eleven sendes hjem. 
o Opfølgning på valg til bestyrelse 

▪ Det lader til at vi kan afholde valg samme dag vi har forældreforedrag d. 4. maj 
o Nyt fotofirma v. Henning 

▪ Forslag om at eleverne fotograferes hvert andet år (ulige klasseårgange). 0. 
klasserne fotograferes hvert år 

 

 

• Forslag til regler omkring EL-løbehjul 

o Vi følger de færdselsregler der er for brugen af el-løbehjul 



o El-løbehjul skal parkeres ved cykelparkeringspladserne – evt. fastlåses med wirelås. 
o El-løbehjul må ikke medbringes i skolegården eller klasserne. 
o El-løbehjul må benyttes af elever på 15 år eller derover. 

 

 

• Drøftelse forud for de næste tre principper, herefter arbejdsgrupper omkring 

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

▪ Principforslag blev fremlagt hvoraf skolens og forældrenes ansvar er fremhævet. 

▪ Vi skal have større fokus på underretningen fra de mindre fag. Forslag om 

caféaften hvor alle lærere deltager 

▪ Der må til skole/hjem-samtalerne ikke være ubehagelige overraskelser omkring 

elevens udbytte af undervisningen 

▪ Punktet fremlægges til godkendelse på næste møde 

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

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

 

Februarmødet: 

Fremlæggelse af principudkast 


