
SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

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

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 30. oktober 2019. Kl. 17-19.00 

  

  Dirigent: Signe, referat Martin H 

                                                               

  Dagsorden                                           

                

Kl. 17:00-17:20       Årshjul v. formandsskabet 

Udkast til årshjul udleveret og gennemgået. Udkastet blev godtaget som et form vi gerne vil 
køre videre med.  

  

Kl. 17:20-17:50       Mobiltelefoner – oplæg ved personalerepræsentanter Fortsættelse af 
temaet fra sidst. 

Respons fra medarbejderne: Personalet ønsker ikke et forbud af mobiltelefoner i skoletiden. 
Frihed til at anvende smartphones i undervisningen. Nogle medarbejdere ser en idé i at forbyde 
mobiltelefoner i frikvarteret for at tilskynde mere bevægelse/leg. 

Yngste børnemiljø har få mobiltelefoner, så for dem gør et forbud ikke så meget. Det er et 
større problem at eleverne bruger computeren til at gå på sociale medier eller spiller. 

SB ønsker i stedet for et totalt forbud af telefoner, at sætte fokus på det “gode” frikvarter med 
mere leg og bevægelse. Kickstarter kunne være et godt eksempel på dette. 

Emnet “det gode frikvarter” tages op igen til februar. 

                

Kl. 17:50-18:00 ”Sponsorløb” – Rynkeby / Børnenes kontor. Princip – til vedtagelse. 

SB vil gerne have et årligt tilbagevendende sponsorløb men hvor formålet / modtageren af 
donationen, kan være forskellig fra år til år. Forslag tages ind i januar hvorefter elevrådet 
træffer beslutning om hvad der løbes for. Princip om at sponsorløbet skal støtte børn. Forslag 
om at invitere modtageren ud på skolen for at få overdraget beløbet. 

Punktet tages på dagsordenen i december hvor det nye princip besluttes.  



               

Kl. 18:00-18:15       Fravær – registrering – nye måder 

                                                 Orientering v. ledelsen  

Nye regler pr. 1/8 tilsiger skolelederen at underrette kommunalbestyrelsen hvis et barn har 
ulovligt fravær over 15 %. De ældste elever skal der registreres fravær for to gange i løbet af 
skoledagen. Vi er i forvejen gode til at registrere elevernes fravær og følger de få børn der har 
højt ulovligt fravær, tæt.  

  

Kl. 18:15-18:30       Kørsel med forældre og personale 

Princip om forældrekørsel i private biler og for cykelture i skoletiden blev drøftet. Princippet 
tages op til beslutning på næste møde 

  

Kl. 18.30-18.40        Aktuel økonomi Orientering v. ledelsen 

Flytningen af Vollsmose er ikke finansieret. Ingen skolelukninger i Odense. Der arbejdes for at 
H.C. Andersenskolen og Abildgårdskolen slåes sammen. 

Torsdag er der kontaktudvalgsmøde hvor kommunens økonomi er på dagsordenen. 

På Højmeskolen er tallene røde - der er bremset op, men vi får ikke afviklet underskuddet 
hurtigt nok. Skolen er blevet pålagt at spare på personaleudgifter svarende til to årsværk. 

  

Kl. 18:40-18:55       Eventuelt Elever, forældre,personale og ledelse 

Elevrådet har haft besøg af “danske skoleelever”. De har drøftet kommende Gallafest, det 
nyetablerede ungerum, plant et træ-projekt, skrald på skolens område. 

Udvalgte unge har været på kursus i MOT og er nu uddannet “ung motivatorer”. De vil bl.a. 
lave forløb med sjette årgang 

Personalet er glade for formen for den fælles emneuge, hvor børnene arbejder sammen på 
tværs af årgangene. 

SFO: Ny struktur hvor SFO2 og tredjeklasserne smelter sammen i et ældste SFO. 

Ledelsen og SFO-koordinator er i løbende dialog med kommende forældre og 
børneinstitutioner frem mod indskrivningen. 

Skolepatruljen: Fungerer fint med der er stadig problemer med at forældre parkerer deres bil 
ulovligt. Forslag om at invitere politiet ud på skolen. Forslag om et opslag på Aula hvor 
skolepatruljen kommer med  deres evaluering af ordningen samt forslag til forbedringer. 

                                                  



Kl.18:55-19                              Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

Venlig hilsen 

Signe og Jørn 

 


