
SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

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

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 27/1 2021. Kl. 17 - 19.00 

Grundet Covid-19 mødes vi på https://meet.google.com/tgu-fwpv-aai  

Dagsorden 

Deltagende: 

Forældre: 

Malene, Ane-mette, Henning, Signe, Kasper 

Personale: Karina Frank Flyer, Mette Antoinette 

elever: Nuveen 8a, Sofie 8a 

Ledelse: Anne-Cecilie og Martin 

1. NYT 

a. Nyt fra personale 
i.Generelt går det godt med fjernundervisningen, og personalet får løbende nye kreative og didaktiske erfaringer 
med undervisningen. 

ii.Personalet er optaget af, hvordan de nye renoveringsmidler til skolen vil blive udmøntet. Personalet har mange 
gode idéer, og de håber, at medarbejdernes stemmer også bliver hørt i den kommende proces. 

iii.Mette og Karina giver udtryk for, at der er behov for, at det bliver tydeliggjort, hvor opgaver(/lektier bliver lagt 
henne og hvornår de skal laves. Disse aftaler laver det enkelte team med forældre og elever i klasser. 

iv.Særligt fjernundervisning i praktisk musiske fag er udfordrende. Det kan ikke forventes, at eleverne/familier har 
materialer til rådighed, men der er generelt opbakning til det. 

b. Nyt fra elever 
 .Elever efterlyser, at lærerne koordinerer bedre indbyrdes, så opgavemængden er bedre afstemt fra dag til dag. 
Nogle dage er opgavemængden for stor og andre gange for lille.  

i.Lærerne er generelt gode til at instruere eleverne og fjernundervise. 
ii.Nuveen og Sofie trives ok, og der bliver gjort forskellige tiltag for at understøtte klassens sociale fællesskaber.  

c. Nyt fra forældre 
 .Ane-mette er generelt meget positiv ift. lærerne og pædagogernes indsats. 
Fjernundervisningen går godt. Forældre bliver stilladseret rigtig godt på 
ugentlig og daglig basis, og googlemeet for de små fungerer godt. 

d. Nyt fra ledelsen 
 .Generelt går det godt, og i den sidste tid har ledelsen særligt haft fokus på 
fjernundervisningen i indskolingen. 

i.Ledelsen oplever et stort medarbejderengagement og en konstruktiv 
forældredialog.  

ii.Der er i alt ca. 25 børn i nødpasning i 0.kl - 3.kl. og 15 elever fra 4.kl - 9.kl.  

 

2. Velfærdens Fundament og opsamling på punktet om samarbejde med lokalområdet fra sidst (HO og CW) 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Facw-uidg-yth&data=04%7C01%7CMHHEN%40odense.dk%7C12426587e479431afa0c08d89fa6639b%7Cfbb1c53f4cf34ea698def6abc38cffa9%7C0%7C0%7C637434884270863557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=j79UHHXNjNxl4pn9Pil6yu%2BnuWygRrJLaATiOXG%2BG9Q%3D&reserved=0
https://meet.google.com/tgu-fwpv-aai


• Højmeskolen er blevet udvalgt og bliver tildelt midler ifm. “Velfærdens Fundament”.  
• I Odense Kommune er der afsat 1,8 mia. til renovering af velfærdens fysiske rammer frem mod 2030.  
• Cecilie skal til møde i uge 5, hvor hun hører nærmere om udmøntningen af de renoveringsmidlerne.  I 

processen vil der være en del borgerinddragelse. Cecilie forventer at kunne fortælle mere til næste sb-
møde.  

 

3. Skolens økonomi - årsregnskab for 2020 (HO og CW) 

• Højmeskolen årsresultat er +220000,-. Den økonomiske genopretning af skolen de seneste par år har 
virket. Normering og lønomkostninger er i balance, og et øget tilskud til “den specialpædagogiske model” 
har betydet, at skolens økonomiske kurs nu er bæredygtig. Højmeskolen har også gennem de seneste to 
år iværksat en ny inklusionsstrategi, som har vist positive resultater. Det har betydet en pædagogisk 
bæredygtig kurs og færre børn er blevet visiteret til specialpædagogiske tilbud det seneste år, hvilket også 
har haft en positiv økonomisk betydning ift. skolens årsregnskab.  

4. Skolens kommunikationsstrategi (punkt fra årshjulet) (Signe) 

• Signe holdt kort oplæg om, hvad kommunikationsstrategien skal indeholde og give svar på. 
• Formålet og forhåbninger til kommunikationsstrategien skal præciseres.  
• Der arbejdes videre med kommunikationsstrategi på de kommende møder. 

5. Drøftelse af Åbent bestyrelsesmøde skal rykkes? (Signe) 

• Kasper, Signe og Mette har lavet en invitation til et åbent bestyrelsesmøde. Mødet vil blive afholdt d. 24/2 
online.  

• Der er tilmeldingsfrist fredag d. 19/2.  
• Der nedsættes en arbejdsgruppe som planlægger mødet. Mette, Ane-mette, Signe og Kasper er med i 

gruppe. 
•  

6. Evt. 

Der er pt. indskrevet 56 elever i kommende 0.kl. 

 


