
SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

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

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 29/4 2020. Kl. 16.30 - 18.00 
 

Mødet afholdes som et videomøde grundet coronasituationen. 

Referent: Martin Trangbæk  

Mødeleder: Signe  

 Personale 
 overflytter til Højmeskolen med tiltrædelse 1/8 2020 

 Lærer fra Åløkkeskolen. Vi søgte en naturfaglig profil. Lars, som er 
ansat, kan dække matematik og kulturfag. 

 ansættelse af sekretærvikar 
 Vi har haft samtaler med kandidater og fik også en sekretær ansat som 

desværre sagde ja til et andet job i kommunen i stedet. Vi er derfor 
fortsat uden sekretær, men har I denne uge møde med en tidligere 
sekretær der er interesseret i at hjælpe os nogle timer om ugen. 

 aftale om seniorjob som skolesekretær indgået - tiltrædelse 1/8 2020 
 ansættelse af skoleleder v/MT 

 Der har været møde i udvalget som har sorteret i ansøgninger og 
udvalgt kandidater til 1. samtalerunde 

 Økonomistatus - v/HO 
 Skolen har fået en ekstrabevilling i indeværende budgetår. Samtidig er den 

specialpædagogiske model ændret, så vores udgifter til elever i specialtilbud 
reduceres. Dette sammenholdt med besparelser gør at vi kan budgettere med 
et lille underskud på ca. 200.000kr. Vi har dermed fået afviklet vores gæld 2 
år før tid. 

 Højmeskolen i en coronatid - redegørelse og drøftelse 
 et kort tilbageblik på nedlukningen og fjernundervisningen- hvad skete der, 

hvad gjorde vi og hvad har vi lært? 
 Vi lukkede skolen ned dag 1 efter statsministerens 1. tale om 

Coronaudbruddet. Der var kun mødt 18 elever op. 
 Personalet blev sendt hjem til fjernundervisning, hvilket har været en 

meget lærerig proces. 
 Genåbning af Højmeskolen for FSFO, 0.kl. - 5.kl. v/HO og MT 

 de første 14 dage - status ( sundhedsfaglige retningslinjer, 
handleplanen, organisering, hvad er lykkes? - og hvad udfordrer? 



 Vi er lykkedes med at finde balance mellem de sundhedsmæssige 
retningslinjer og den undervisning vi leverer 

 Der er ros fra forældrene til ledelse og personale for håndtering af både 
nedlukning og genåbning. 

 De elever der er tilbage er meget glade. 
  

 Fjernundervisning fortsat for 6.kl. - 9.kl. v/MT 
 tilrettelæggelse af undervisningen 

o Der er fundet en god struktur. Google Meet kombineres med 
opgaveløsning via Google Apps og MinUddannelse. 

o Google Meet er godt til fastholdelse 
o Der blev stillet spørgsmål til hvad vi gør hvis nedlukningen 

fortsætter efter sommerferien. Vi arbejder med flere løsninger 
(mellemformer for nødundervisningen), hvilket ministeriet 
desværre ikke pt godkender.  

o Hygiejne fylder meget og vi er gode til at overholde 
retningslinjerne 

 Aflyste prøver og årskarakter - hvad så nu? hvordan forholder vi os? 
o Der gives standpunktskarakterer i alle fag. Prøvefagene overføres 

således også til standpunktskarakter 
o Afgangsklasserne undervises, vejledes og løser opgaver mhp.  at 

blive evalueret bedst muligt. 
 Skoleårets planlægning 

 Hvor er vi nu?  
o Vi er godt på vej 

 fagfordeling status v/MT 
 De næste skridt 

 Nyt fra elevrådet - Frida 
 Ikke noget nyt 

 Nyt fra personale v/HF 
 Lærerne knokler og er meget fleksible. Det er tidskrævende arbejde at 

fjernundervise 
 Det er glade børn og voksne der er vendt tilbage til børnemiljøet. 

 evt.  
 Orientering om at personale kan blive henvist til Corona-test ved milde 

symptomer (Dette foregår foreløbig via egen læge) 


