
SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

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

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 29. januar 2020. Kl. 17-19.00 
 

Referent: Martin Trangbæk  

Mødeleder: Signe  

 

1. Personale - orientering v/Martin H 17 - 17.35 
o Status personale - afskedigelser og vikarløsninger på kort  v/Martin H  
o Pædagoger/andet personale: 3 opsagte stillinger (Heraf 2 flexjobbere på delta) 
o Lærere: 1 lærerstilling opsagt. 1 opsigelse. 1 bortvisning. 

i.1 fast vikar. 1 vikar i begivenhedsafhængigt vikariat. 1 vikar i tidsbegrænset stilling. 1 
musiklærer på deltid (tidsbegrænset) 

o administrationen  
2. Ansættelse af lærer -  v/Martin H  

o Stillingsopslag: https://www.odense.dk/job 
o ansættelsesudvalg nedsættes. Der udvælges to forældre. Stine og Ane-mette 

deltager. 
o ansættelsesproces: ansøgningsfrist 16/2, ansættelsessamtaler 26/2 15-18,  

3. Ansættelse af skoleleder v/ Martin Trangbæk  
o ansættelsesudvalg nedsættes 
o ansættelsesproces 

4. Nyt fra elevrådet v/Frida 
o Planlægning af Gallafesten fylder i ungemiljøet 
o Børnemiljøet tilmeldes den nationale “skralddag” 

5. ”Sponsorløb” – Rynkeby / Børnenes kontor. Princip – til vedtagelse. Bilag vedlagt. - 
drøftelse 17.35 - 17.55 Princippet blev vedtaget 

Pause - Sandwich og vand 17.55 - 18.00 

6. Trivselsundersøgelse - kort oplæg om undersøgelsens resultater og den videre 
proces v/Martin H og Henriette - se bilag  18.00 - 18.15 

o Nyt trivselsværktøj er taget i brug i kommunen (trivsel365). Rapporterne er drøftet 
i MED og positive/negative markører er udpeget. 

o Det er vigtigt med håndgribelige tiltag 

o Handlingsplanen præsenteres for bestyrelsen. Det foreslås at vi sætter TU på 
dagsordenen 25/3 



o Trivselsundersøgelsen er på dagsordenen på næste personalemøde. 

7. Redegørelse for Højmeskolen karaktergennemsnit  17/18 og 18/19   18.15 - 18.25 
o Skolen er blevet pålagt at redegøre for det lavere karaktergennemsnit end 

forventet. Redegørelsen er indsendt 
o I vores karakterstatistik indgår også profilklassernes karakterer, hvilket er med til 

at trække gennemsnittet ned for almenklasserne generelt. 
o Vi er mere optaget af at etablere stærke læringsmiljøer, men kan også fremvise 

gode resultater fra afgangsprøverne. 
8. Teknisk service personale og budget er overgået til By og Ejendom fra d. 1/1 18.35 
- 18.45 Udsættes  

o Grænsefladebeskrivelser og opgave/ansvarsfordeling ml. skolen og teknisk 
serviceafdeling. 

o Mulige konsekvenser - hvilke forbehold og forhåbninger kan vi have på kort og 
lang sigt?  

9. Økonomi - korte bemærkninger til årsregnskab 2019 og budget 2020 - 18.25 - 
18.35  

o Martin H vil gerne give nogle korte og letforståelige økonomioplæg i løbet af året.  
o Det tidligere overforbrug er blevet bremset og der er samtidigt bidt af 

underskuddet, således vi kan forvente et 0-resultat allerede efter godt et år. 

evt. 

 Henriette vil gerne have “Nyt for personalet” på som fast punkt på dagsordenen 
 Status på skolepatruljen efterlyses. Der er kommet en forespørgsel på om forældre kunne 

hjælpe skolepatruljen.  
 Forældre efterspørger oplæg fra hjerneforsker om “mobiltelefoni” 

Kommende punkter på næste møde: 

10. status på bevægelse i undervisningen - drøftelse  

Hvor er vi - betragtninger fra et lærerperspektiv, forældreperspektiv og elevperspektiv 

11. Fagportaler fra næste skoleår - Formål og proces 


