
SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

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

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Onsdag den 30/9 2020. Kl. 17 - 19.00 

 
Mødet afholdes i personalerummet 

Dagsorden 

1. NYT 

a. Nyt fra personale 
i. Lasse fortæller om implementering af den kommunal strategi 

“Børnene i Robotbyen”. Der er konkrete tiltag på vej, som 
omhandler programmer og kodning og teknologiundervisning. 

Pt. drøftes, hvorvidt skolen skal prioritere indkøb af hardware og 
indretning af STEAM-faciliteter.  

ii. Lasse fortæller også om, at coronasituationen og restriktioner 

fylder for børn og medarbejdere. Nogle medarbejdere er 
bekymrede ift. den aktuelle situation.  

b. Nyt fra elever 
c. Nyt fra forældre 

i. Kasper har et ønske om at drøfte idrætsundervisningen. Vi 

aftaler i stedet, at de praktiske musiske fag på Højmeskolen 
drøftes på næstkommende møde.  

d. Nyt fra ledelsen 
i. Corona: Ledelsen følger til de til enhver tid gældende 

retningslinjer, og rådfører sig løbende med børn-og 

ungelægerne og skoleafdelingen.  
ii. Affaldssortering - Den nye affaldssorteringsordning indfases i 

oktober.  



iii. Opgavefordeling i ledelsen.  
iv. Ordblindeindsats i Region Vest. Der er bevilget midler til at 

styrke ordblindeindsatsen på skolerne i hver region. I Region 
Vest er det Højmeskolens læsevejledere i læsecenteret, som 

videndeler og sparrer med skolernes personale om at styrke og 

understøtte den ordblindevenlige undervisning. 
v. Trivselsundersøgelse: Vi forventer et resultat i uge 41, og denne 

gang kan trivselsresultaterne sammenlignes med året før.  
vi. Styrkede læreplaner i SFO - De styrkede pædagogiske 

læreplaner udgør nu lovgrundlaget i sfo’en og i Forårssfo’en. 

Læreplanerne består af et pædagogiske grundlag og 6 
læreplanstemaer, som er flg.: 

- Sprog og kommunikation 
- natur, udeliv og science 

- Alsidig personlig udvikling 

- social udvikling 
- kultur, æstetik og fællesskab 

- Krop, sanser og bevægelse. 

På baggrund af det pædagogiske grundlag og 

læreplanstemaerne, er pædagogernes opgave at tilrettelægge 

aktiviteter med leg og læring, som tilgodeser flere af målene i 
læreplanstemaerne. Ledelsen og pædagogerne arbejder intenst 

med at implementere læreplanstemaerne i praksis, og opgaven 
er nu at synliggøre arbejdet tydeligt overfor forældre, så det 

fremstår tydeligt, at SFO’en er meget mere end blot et 

pasningstilbud. SFO’en på Højmeskolen er stedet, hvor børn 
kan lege, lære og få gode oplevelser i fællesskab med andre 

børn og troværdige og kompetente voksne.  

 

 

2. Skolens økonomi og budget 



a. Ledelsen gav status på den økonomiske situation, og samlet set ser 
det positivt ud. Skolens store underskud er vendt, og der forventes nu 

et underskud på 0,5 mio. i budget 2020. Det seneste års spareplan har 
virket, og pt. pågår beregninger om nyansættelser er mulige i 2021. 

Afklaring forventes på næste bestyrelsesmøde. 

3. Årshjul v. Signe og Kasper 
a. Signe præsenterer årshjulet for bestyrelsesmøderne i 20/21 - det er 

godkendt. 
4. Velfærdsaftalen. Svar fra Peter Rahbæk Juel (vedhæftet)  

a. Bestyrelsen er glade for Peter Rahbæks svar på bestyrelsens 

høringssvaret. Det bekræfter vigtigheden af, at vi udarbejder 
høringssvar, når der anmodes om det. 

5. Skolens vedligeholdelsesplan samt fokus på æstetik og synlig læring v. 
Cecilie. 

Der er lavet en vedligeholdsplan for skolen i den kommende tid, og der 

ud som følger: 

a. Nye baderum i forbindelse med gymnastiksalen 

b. Rettet udvendig fliseareal, ved hovedindgang og pavillionen 
c. Renoveret skolelederkontor 

d. Nyt tag på mellemtrinsfløjen samt en airmaster i et forberedelseslokale. 

(Opstart her i oktober) 
e. Indgangsparti, forgang og Alladins hule bliver malet i uge 42, og nye 

billeder bliver hængt op 
f. Toiletterne på mellemtrinnet. Males og nye kummer med vand. 

g. Pavillionen skal males sort med hvide vinduer, og der skal nye døre i. 
Forår 2021 afhængig af vejret. 

På længere sigt har ledelsen flg. ønsker til indretning af skolens læringsrum: 

● Moderniserede faglokaler (Fysik, madkundskab, teknologi og billedkunst) 

● Renovering af vores indskoling, udskoling og kælder (Høringssvar) 
● Gulve, døre, vægge, tavler, vinduer og et godt indeklima – løbende 

renovering af klasselokaler. 



● Bæredygtige udeområder der inviterer til leg, kreativitet og udeliv 

 

6. Internt bestyrelsesseminar v. Kasper 
a. Kasper præsenterer udkast til indhold på internt bestyrelsesseminar. 

Seminaret skal afholdes søndag d. 8/11 kl. 13 -16 i Rendertoppen.  

7. Evt. 
8. Punkter til næste møde 

a. oplæg til budget 
b. drøftelse af praktiske musiske fag på Højmeskolen 

c. Evaluering af skolepatruljen 

d. Resultater fra trivselsundersøgelse fremlægges. 

 
 


