
1 
 

SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

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

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 25/8 2021. Kl. 17 - 19.00 

Dagsorden 

Deltagere: Kalle(medarbejderrepræsentant), Lars(medarbejderrepræsentant), 

Henning(forælder), Sofie(elevrådsrepræsentant 9.a), Kasper(forælder og 

næstformand), Signe(forælder og formand). 

Fraværende: Malene(forælder), Ane-mette(forælder) 

1. Præsentation og velkommen 

2. NYT 

a. Nyt fra elevrådet: Elevrådet har afholdt kickoff møde i dag d. 25-08. 

Elevrådet afholdt valg, og Sofie Lind Hansen blev valgt til formand,  

Nuveen Hamed som næstformand og Kristoffer Haue som koordinator.  

b. Nyt fra ledelsen 

i. Corona: Der har været flere coronasmittede børn fra tre 

forskellige klasser. Ledelsen bruger meget tid på at 

kommunikere, at håndtere forældrehenvendelser, 

smitteopsporing og organisering. Skolens ledelse følger som 

altid sundhedsstyrelsens- og børn- og ungelægernes 

retningslinjer.  

ii. Nyansættelser: Christoffer Hansen er nyansat i et årsvikariat og 

har linjefag i matematik og idræt. Christoffer er tilknyttet 9.a og 

læsecenteret.  

iii. I gang med det nye skoleår - emneuge og skoleovertagelse.  

1. I uge 37 er der planlagt emneuge. Ugen hedder “Højme 

Festuge”, og ugen byder på kulturelle og festlige 
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aktiviteter, som skal styrke fællesskab og trivsel på tværs 

af klasser. 

iv. Skoleovertagelse d. 1/10: Personalet er på pædagogisk seminar 

d. 1/10 - 2/10, hvor forældrene overtager skolen d. 1/10.  

v. Forløbet med STUK: STUK er forkortelse for “Styrelsen for 

undervisning og Kvalitet.” Der har været et givende 

kompetenceudviklingsforløb med fokus at styrke det faglige 

niveau i udskolingen.  

3. Status på Velfærdens Fundament v. Ane-Mette og Cecilie 

a. Cecilie præsenterede status på processen i Velfærdens Fundament. 

Cecilie fremlægger nogle af idéerne fra workshops på borgermøde 

afholdt d. 17/8. Partnerskaber udvælger og indstiller idéer d. 8/9.  

Indstillingsmateriale er til vedtagelse d. 27/10.  

4.  Besøg på forældremøderne 

a. Hvad skal siges ? Der kan kommunikere om: 

i. At kommunikere nytteværdien og det meningsfulde af 

deltagelsen i skolebestyrelsen. Arbejdet med principper for 

skolens drift og udvikling sætter en kurs for skolens fremtid. 

Temaaften d. 19/1 for alle skolens forældre skal planlægges. I 

indeværende skoleår fokuseres på at formulere principper for 

skole-hjemsamarbejdet. 

ii. Der gøres reklame for valg til skolebestyrelsen, som afholdes til 

foråret.  

b. Fordeling af forældre på møderne 

D. 25/8: 0.årgang: Henning og Ane-mette besøger 0.årgang.  

D. 25/8: 9a, 9b, 9L og 9M, Signe og Kasper besøger 9.årgang.  
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D. 26/8 8.a og 8.b: Kasper Dørring deltager i forældremøde på 8.årgang.  

D. 31/8: 3. årgangsmøde kl. 16-18.  - Ane-Mette deltager 

D. 1/9: 6.b, 7. årgang, - Signe deltager 

D. 1/9: 1. årgang - Signe deltager 

D. 7/9 kl. 16.30 - 18.30 7.L og 7.M.  - Signe deltager 

D. 8/9 fra 17-19  8L og 8M . profilspor - Kasper Dørring deltager 

4. årgang har forældremøde mandag den 13. sept. kl. 16-18. - Henning deltager 

 D. 15/9: 6.c, Malene 

D. 22/9 kl.  17-19. - 2.årgang - Henning deltager. 

5. Videre arbejde med principper 

a. Princip for skolehjemsamtaler: 

- Kalle, Signe og Ane-mette danner arbejdsgruppe som forbereder 

principudkast til næste sb-møde d. 29/9. 

b. Cecilie Winther forbereder udkast til temamøde d. 19/1 

6. Nyt årshjul - Cecilie og Kasper laver udkast til årshjul til fremlæggelse på 

næste sb-møde. 

7. Punkter til næste møde: 

a. Brug af mobiltelefoner i sfo’en (hvordan inddrages de smart? 

Kompenserer skolen/SFO’en de elever, der ikke har en mobiltelefon? 

evt.  


