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SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

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

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 28/10 2020. Kl. 17 - 19.00 

  

Referat 

Deltagere:  

Nye medlemmer: Karina Flyger og Mette Anotinette er nye medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, og Sofie 

og Nuveen fra 8.a er nye elevrepræsentanter i bestyrelsen. 

Fraværende: Stine Larsen, Mette Antoinette,  

1. NYT 

o Nyt fra personale: Coronasituationen fylder meget i personalets hverdag. Personalet bekymrer 

sig bl.a.  om de børn, der ikke kommer i skole. Ydermere skal lærerne undervise i skolen, 

samtidigt med, at hjemsendte elever også skal nødundervises. Det giver nye udfordringer, og der 

skal findes nye veje. Efterhånden har personalet en solid erfaring i undervisning på distancen.  

 

 

o Nyt fra elever: Sofie og ? er hhv. formand og næstformand i elevrådet og dermed også 

repræsentanter i skolebestyrelsen. 

o Nyt fra forældre: Henning nævner, at der har været henvendelse vedr. ønske om 

opstilling til skolebestyrelsesvalg. Det undersøges, hvorvidt vi kan optage nye 

suppleanter til bestyrelsen. Der er valg til ny bestyrelse, som indsættes fra 1/8 2021. 

o Nyt fra ledelsen: Forløbet med STUK(styrelsen for kvalitet og undervisning) er igangsat 

med målsætning om at hæve karakterniveauet til folkeskolens afgangsprøver i dansk og 

matematik.   
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Håndtering af coronasituationen fylder meget i hverdagen og ledelsens tid. Se næste punkt. 

 

2. Coronasituationen på skolen 

o Cecilie Winther orienterer om de aktuelle smittetilfælde på skolen(navne nævnes ikke). pt. er der 

bekræftede fire smittetilfælde på skolen.  

o Når smittefilfælde konstateres, følger ledelsen et actioncard og kommunikationsguide fra 

Odense Kommune. Ledelsen rådfører sig løbende med børn- og ungelægerne i Odense 

Kommune.  

o Definitionen af nærkontakt er ændret til at være tæt på en smittet under 1 m i mere end 15 min.  

o Ledelsen er i løbende dialog med medarbejdernes AMR-repræsentanter, og der udarbejdes 

løbende risikovurderinger.  

o Ledelsen har besluttet, at skole-hjemsamtalerne ved fysisk tilstedeværelse er aflyst. Der findes 

en anden måde at afholde skole-hjemsamtalerne. 

o Undervisningen tilrettelægges som udgangspunkt i klassen. Dog gøres der undtagelser i idræt og 

H/D, hvor der undervises på årgangen.  

o Cecilie roser forældrenes opbakning til håndtering af coronasituationen. Forældre agerer 

ansvarligt og retter sig efter ledelsens udmeldinger og de sundhedsmæssige forholdsregler og 

procedurer. 

3. Oplæg til budget . kommunalt  

o Effektiviseringskrav på -12,9 mio. kr. til budget 2021 

o Investeringsforslag på 7,7 mio. kr. til budget 2021 

o Varig genopretning af det specialiserede socialområde i Odense Kommune, med en bevilling på 

96,0 mio. kr. i 2021 til Børn-og Ungeforvaltningen 

o Finansiering af den demografiske udvikling i 2024 (-11,4 mio. kr.) 

o Udskrivningsprocenten hæves med yderligere 0,03 pct. point. Det giver et provenu på i alt 9,0 

mio. kr. i 2021, hvoraf 6,7 mio. kr. prioriteres til styrkelsen af inklusionsindsatsen på 

folkeskolerne 



3 
 

o Finansiering af den 10-årige aftale om velfærdens fundament, herunder ny styringsenhed under 

Økonomiudvalget og understøttelse fra By-og Kulturforvaltningen og Børn-og 

Ungeforvaltningen 

o Anlægsbevillinger til ”flytning af Musikskolen”, ”Grejbanken under UngOdense” og ”Verdens 

bedste robotskole” 

 

4. Drøftelse af praktisk musiske fag på Højmeskolen. 

o Bestyrelsen havde en indledende drøftelse om, hvad overskrifterne for de efterfølgende 

drøftelser kunne være.  

o Fremadrettet skal vi have fokus på, hvordan vi kan understøtte og realisere visionens pejlemærke 

om at “skabe og afprøve kreative og innovative læreprocesser i moderne læringsmiljøer”.  

o det aftales, at der udvælges ét praktisk musisk fag til drøftelse af gangen, hvor vi bl.a. kan drøfte 

- kompetenceudvikling, 

-  rekruttering af medarbejdere med praktisk-musiske kvalifikationer og 

kompetencer,  

- prioritering og allokering af skolens ressourcer og økonomiske midler, 

-  de fysiske læringsmiljøer 

5. Evaluering af skolepatruljen 

o Der er stor tilfredshed med skolepatruljen, og der har været flere positive 

forældretilbagemeldinger.  

o Trafiksikkerheden er øget, og flere børn transporterer nu sig selv i skole.   

o Erik Dahl er tovholder, og han fortæller, at trafikanterne respekterer patruljens anvisninger. Det 

er intet problem at hverve elever til skolepatruljen. 

6. Resultater fra trivselsundersøgelse fremlægges. 
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Samlet set er der fremgang på næsten alle trivselsparametre ift. sidste års måling. Ledelsen faciliterer nu 

en proces med medarbejderne, hvor vi zoomer ind på områder, hvor vi kan forstærke og forbedre nogle 

forskellige forhold på arbejdspladsen. At arbejde med trivsel skal være en løbende proces, hvor der 

foregår dialoger om medarbejdertrivslen ift. kerneopgaverne på Højmeskolen. Der er planlagt 

”trivselsmøder” med medarbejderne i november, hvor der aftales nye fokusområder og indsatser i den 

kommende tid.  

7. Evt.   

o Punkter til næste møde 

o Rapport fra forskningsteam vedr. mobilprojekt på Højmeskolen fremlægges og drøftes. 

      3. Drøftelse af H/D  

 


