
SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

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

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 27/5 2020. Kl. 16.30 - 18.00 
 

Mødet afholdes som et videomøde grundet coronasituationen. 

Referent: Martin Trangbæk  

Tilstede: Anja, Lasse, Henning, Signe, Martin H og Martin T, Henriette 

Mødeleder: Signe  

1. Personale - status v/ Martin og Martin  
a. Opsigelser, ansættelsesophør 

i. Rune, Oliver, Kirsten og Henriette 
b. Ansættelse af nye personale 

i.Ny lærer. Ansættelsesudvalg. Vi udpeger en forældrerepræsentant. Der er udvælgelse d. 
4. juni (Evt Anja hvis mødet udskydes. Samtaler d. 10. juni (Henning) 

ii.Opstart af Anne Finco - økonomisekretær 
1. Anne er kommet godt i gang 

c. Status på proces - ansættelse af ny skoleleder 
i.3 kandidater videre til næste samtalerunde d. 8. juni hvor vi forventer at udvælge 

skolelederen 
d. Udpegning af nye koordinatorer i ungemiljø og ny TR for lærerne 

2. Genåbning fase 2 - de ældste elever tilbage i skole 
 . justerede retningslinjer - hvad har de betydet i praksis? 

 .Eleverne er rykket tættere sammen. 1 meters afstand. Fortsat fokus på hygiejne.  
a. fortsat nødundervisning  - hvad betyder det? Fokus på det faglige i 
ungemiljøet, men også udeaktiviteter. Der er usikkerhed om hvilke aktiviteter vi kan 
have, som ikke udgør en for stor smitterisiko. Hvis der mangler udstyr som skolen ikke 
har, kan dette indkøbes. Det kan udfordre at have udeundervising samtidig med den 
forskudte pause. Nogle af de unge har svært ved at overholde retningslinjerne 
b. hvad har vi lært af de første dage?  
c. sidste skoledag og dimission v/ Trangbæk  

 .Der er nedsat et lokaludvalg, der skal forsøge at udtænke en god plan, der kan erstatte de 
traditioner vi normalt har 

3. Årsberetning v/Signe 
 . krav til årsberetning jvf. folkeskoleloven 

De formelle krav til årsberetningen er, at den 



 indeholder en beskrivelse af det forløbne år 
 fungerer som et evalueringsredskab for skolens ledelse 
 fungerer som et informationsredskab for skolens forældre og andre uden for 

skolebestyrelsen 
 behandles på et møde, hvor forældrene kan kommentere og debattere forhold af 

betydning for skolen med skolebestyrelsen. 

Derudover kan årsberetningen 

4. indeholde en handlingsplan for skolens ledelse for den kommende tid. 
a. form/medie? - og hvordan og hvornår fremlægges årsberetningen?  

i.Video eller brev? Kan det kombineres? Lærerne kunne evt. optage video der understøtter 
årsberetningen 

ii.Det er vigtigt at der skrives et manuskript til den gode fortælling som videoen kan 
underbygge 
b. videre proces og ansvarsfordeling? 

i.Arbejdsgruppe bestående af Martin H, Henning, Signe og Kasper. Mødes 15/6 og 16/6 
5. Skoleårets planlægning 
 . status og næste skridt v/MT 
a. Traditioner og fælles aktiviteter for hele skolen 20/21 v/MT 

 .Vi mangler traditioner der involverer forældrene. Hvordan kan vi blive bedre til at tænke 
forældrene ind. Dette tages op på næste møde 
6. Nyt fra 
 . personale: Anderledes hverdag hvor der løbes stærkt 
a. elevrådet 
b. Vi har fået bevilget trafikreguleringslys ved skolen.  
 


