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Mødet afholdes i konferencerummet 

Dagsorden 

Fraværende: Stine Larsen,  

 

1. Velkomst ved Cecilie Winther 

a. beretter om den første tid på Højmeskolen og har haft en rigtig god 

start i mødet med børn, forældre, lokale samarbejdspartnere, 

medarbejdere og ledelsesteam.  

 

2. Årshjul. Hvilke emner ønsker vi at tage op i løbet af det næste skoleår? Og 

hvordan vil vi gerne arbejde med det? Fx økonomi, kommunikationsstrategi 

m.m. 

Emner til årshjul: 

● Oplæg budget ultimo september og marts 

● Godkendelse af skema juni 

● “Det gode frikvarter” - hvordan understøttes børn- og unges leg og 

samvær primært i pauser og i skoletiden generelt?  Ultimo oktober 

forventes delkonklusioner fra forskningsundersøgelse på Højmeskolen 



af mobiltelefonens betydning for leg og børns samvær med hinanden i 

pauser.  

● Skolebestyrelsens årsberetning -  maj/juni 

● Kommunikationsstrategi - hvilke fortællinger om Højmeskolen vil vi 

gerne forstærke, og hvordan skal vi kommunikere? 

● Den åbne skole og lokalsamfundet. Drøftelse af Højmeskolens 

aktiviteter og samarbejder med lokale aktører ifm. den åbne skole. 

Hvordan kan vi styrke samarbejdet med lokale aktører og hvilke 

muligheder giver det i undervisningen og elevernes læring.  

● Skole-hjem samarbejde og kommunikation. En drøftelse af 

principperne for det gode skole-hjemsamarbejde.  

● Traditioner og fællesskaber. Hvordan fastholder vi og skaber nye 

traditioner, så de små og store fællesskaber på Højmeskolen styrkes?  

● Det åbne møde for alle forældre som afholdes i februar. Mødets 

indhold og form forberedes.  

● Evaluering af skolepatrulje 

● Evaluering af ny skemastruktur.  

Formandsskabet, Signe og Kasper, udarbejder årshjul. 

3. Google drev. Hvordan sikrer vi fremtidens dokumenter? Hvordan sikrer vi 

fælles ejerskab, så skolen altid er i besiddelse af vores google dokumenter 

uanset ejerskab? 

a. Der blev drøftet forskellige muligheder. Ledelsen finder løsning, så 

dokumenter sikres fremadrettet. 

4. Velfærdsaftalen. Se vedhæftede bilag 1 og 2 Hvordan arbejder vi videre med 

det, så vi kan komme med Højmeskolens ønsker og bud på forbedringer? 

a. Skoleleder, Cecilie Winther, fremlægger hovedpointer fra 

“Velfærdsaftalen”. Ambitionen i Velfærdsplanen er at afsætte 500 

mio.,- til at forbedre og modernisere de fysiske rammer på 

folkeskoleområdet frem mod 2030.  



b. Der ønskes inputs til den indgåede aftale og hvordan udmøntningen af 

aftalen konkret kan understøtte rammerne i folkeskolerne i Odense 

bedst muligt inden d. 7/9 fra bestyrelsen. Grundet den korte frist 

udarbejder Cecilie et udkast, som rundsendes til 

bestyrelsesmedlemmerne. Cecilie medtager inputs og sender videre. 

 

5. Ønske om internt bestyrelsesseminar. 

a. Der var udbredt opbakning til idéen om et internt bestyrelsesseminar. 

Kasper Døring fremlægger idé til internt bestyrelsesseminar på næste 

bestyrelsesmøde.  

b.  

6. NYT 

a. Nyt fra personale 

i. Ifølge Lasse har vi fået en god start på skoleåret med 

almindelige skemaer.  

b. Nyt fra elever - Elever synes også, at det er rart at skoledagens form 

og indhold næsten er tilbage til det kendte.  

c. Nyt fra forældre 

i. Forældrene oplevelse af de fysiske rammer i Fristedet er meget 

forskellige. Der opfordres til, at ledelsen tager stilling, hvorvidt 

bygningen fremadrettet kan anvendes til et pasningstilbud. Der 

er udbredt enighed om, at bygningen fremstår meget slidt.  

ii. Der opfordres til, at der gennemføres en grundig evaluering af 

fjernundervisning. Evaluering skal sikre, at Højmeskolen er 

forberedt, hvis elever/klasser igen skal modtage 

fjernundervisning.  

7. Valg til Kontaktudvalg. Se vedhæftede bilag 3 

a. Der er vedtaget en ny struktur for kontaktudvalg 



b. Kasper Døring vælges som forældrerepræsentant til kontaktudvalget. 

for skoleområdet 6-18 år.  Der vil årligt blive afholdt ét møde á 1,5 

times varighed.  

 

Eventuelt 


