
SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

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

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 26/2 2020. Kl. 18-20.00 
 

Referent: Martin Trangbæk  

Mødeleder: Signe  

Deltagere: 

Vi indleder mødet med sandwich og vand. 

1. Personale 18.10 - 18.20 
o status på ansættelser hhv. pædagoger og lærer v/HO 

i.Der er ansat en ny lærer til UM samt pædagog til BM. Derudover ansættes en pædagog i et 
vikariat. 

o ansættelse af skoleleder v/MT 
o Jobopslag fredag d. 29/2 

2. Nyt fra elevrådet v/Frida 18.20 - 18.25 
o Gallafesten var en succes. God mad 
o Der er planlagt en “samle skrald dag” i april 

3. Nyt fra personale 18.25 - 18.35 
o Udgår  

4. Økonomi 2020 - kort fortalt v/HO   18.35 - 18.40 
o budgetudmelding d. 20/3 - budget 2020 fremvises næste sb-møde 

 .Tildelingsmodel pr. klasse 
o tilskud til visiterede elever 

 .Vi får midler fra skatteprovenuet som forhåbentlig vil bidrage godt til at dække skolens 
underskud. 

o Ros til forældrene for de gode høringssvar. Det gør en forskel. 
5. Fagportaler 20/21 - orientering om proces og prioriteter v/ledelsen 18.40 - 18.50 

o Personalet undersøger i løbet af foråret hvilke portaler der skal investeres i. Et 
udvalg tager på læringsfestival for at lade sig inspirere. De enkelte fagudvalg og 
vejledere inddrages herefter. 

o Da vi ikke længere køber ind som en samlet kommune, kan vi forvente en 
merudgift. 

6. Teknisk service personale og budget er overgået til By og Ejendom fra d. 1/1  2020(bilag 
vedlagt i “bilagsmappen”)    18.50 - 19.10 

o Grænsefladebeskrivelser og opgave/ansvarsfordeling ml. skolen og teknisk 
serviceafdeling. Der løses flere opgaver lokalt end dem der står beskrevet i 
opgavebeskrivelsen. I grænsefladebeskrivelse formuleres det således at inventar 
der skal genoprettes ligger udgiften centralt. Er der tale om supplering skal skolen 
betale. 



o Mulige konsekvenser - hvilke forbehold og forhåbninger kan vi have på kort og 
lang sigt? Effektivisering: Det kunne tænkes at servicepersonale fra flere skoler 
kan gå sammen om en opgave på en enkelt skole.  

o Forslag om at bestyrelsen laver en rundering for at danne sig et overblik over 
skolens vedligehold. 

7. Planlægning af næste skoleår  - oplæg og drøftelse v/ledelsen 19.10 - 19.30 
o Struktur og organisering af skolen(0-1.kl., 2.kl. - 5.kl., 6.kl. - 9.kl.) 

 .Positive tilbagemeldinger fra året der er gået angående strukturændringen. Der er meget 
parallellagt undervisning. 

i.Fokus på samarbejdet i de enkelte team - holddeling, fælles planlægning, sparring, co-teaching 
mm. 

o  Principper for fagfordeling(bilag vedlagt i “bilagsmappen”) v/MT - drøftelse og 
beslutning  

 .Principper til godkendelse på næste SB-møde.  
i.NB: Dokumentet omdøbes til skoleårets benævnelse 

o “Krydsskema” - nyt opgavefordelingsværktøj  
 .Krydsskema uploades til bilagsmappen 
i.TR tages tættere ind i fagfordelingsprocessen 

o Fagfordelingsproces 
8. kort status og evaluering af “kickstarter” v/ LB og evt. MP 19.30 - 19.40 

o Der 35 - 50 elever hver gang fra 6. til 9. klasse. 4 voksne deler opgaverne. Masser 
af bevægelse og aktivitet. Hallen bliver også inddrages. Tirsdagssjov hvor 
børnemiljøet inddrages. 

o Vi blev lidt nysgerrige på hvilke tilbud der er for 5. årgang 
o SB er meget begejstrede for indsatsen 

9. Evaluering på samarbejde Dyrup Kirke om “kirkekendskab” for 3.kl.. 19.40 - 19.50 
o 3. årgang deltager. Kirken er positive og vil gerne fortsætte samarbejdet.  
o Lærerne er også positive og mener der har været nogle gode forløb. 
o SB bakker op 

10. evt.  
o Principper om sponsorløb skal sættes op på skolens brevpapir og underskrives 

 .I indeværende skoleår beholder vi Rynkebyløbet 
i.Skolepatrulje: Er børnene for små og står de patrulje hver dag? 
ii.Nogle forældre oplever at børnene ikke når at spise deres madpakker. de yngste har en halv 

time til frokosten. Der opfordres til at forældrene skriver til lærerne. 


