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SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

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

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 24/3 2021. Kl. 17 - 19.00 

Grundet Covid-19 mødes vi på https://meet.google.com/tgu-fwpv-aai  

Dagsorden 

1.Godkendelse af referat 

- Referat fra sb-møde d. 24/2 godkendt. 

2.Orienteringer fra ledelsen og eleverne 

- FSFO: Forårssfo’en har fået en god start og trods corona restriktioner har børnene generelt oplevet 

en tryg start i FSFO’en. Med succes blev der afholdt et virtuelt forældremøde d. 17/4.  

- Genåbningsplan gældende fra d. 6/4 er sendt ud på aula. 

- Højmeskolen har i dag håndteret ét smittetilfælde i 4.kl., og 4b er hjemsendt. Denne beslutning tages 

som altid i samråd med børn- og ungelægen. 

- Test af elever: elever over 12 år opfordres kraftigt til at lade sig teste løbende.  Emneugen: Emneuge 

i uge 15 tager afsæt i emnet “Farver”, og i år vil emneugen foregå i klassen. 

- Fagfordeling: Ledelsen er godt i gang med fagfordelingen, og der danner sig et overblik ift, hvilke 

lærerprofiler, som der skal rekrutteres for, at den endelig fagfordeling går op. 

3.Skolens økonomi og budget for kommende skoleår v. ledelsen 

- Skolens økonomi er blevet genoprettet hen over det seneste år. Elementerne i den økonomiske 

genopretning har været: 

• personalereduktioner i 2019. Skolens gæld er afviklet. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Facw-uidg-yth&data=04%7C01%7CMHHEN%40odense.dk%7C12426587e479431afa0c08d89fa6639b%7Cfbb1c53f4cf34ea698def6abc38cffa9%7C0%7C0%7C637434884270863557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=j79UHHXNjNxl4pn9Pil6yu%2BnuWygRrJLaATiOXG%2BG9Q%3D&reserved=0
https://meet.google.com/tgu-fwpv-aai
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• Erstatningssager til børn, der er kommet til skade på Højmeskolen, er afsluttede. 

• Skolen har modtaget midler(ca. 500,-) gennem et “generelt løft af folkeskolen”. 

• Højmeskolen bliver i højere grad end tidligere kompenseret ift. visitationer. Der er bedre balance i 

den såkaldte specialpædagogiske model. Endvidere visiterer Højmeskolen færre børn end 

tidligere. 

• Skolen har haft færre vikarudgifter den seneste år. 

Fremadrettet vil skolens ledelse prioritere de tilførte midler på: 

• Ansættelser: 

• kompetenceudvikling 

• læringsmiljøer 

• Udendørs legefaciliteter.  

• -udskiftning af projektorer og touchskærme i klasserne 

    

4.Håndtering af elevfravær - Tidlig indsats på Højmeskolen (Bilag) - orientering 

- Handleplanen for håndtering af fravær blev gennemgået.  Elevfravær er fortsat et vigtigt fokus, og 

målet er at nedbringe det samlede elevfravær på Højmeskolen. 

5.Indledende drøftelse om udarbejdelse af principper for Skolehjemsamarbejdet  

- Kasper Døring(næstformand) fremlagde et oplæg til, hvad en proces vedr. skole-hjemsamarbejdet 

kan føre til. Der er bred opbakning til det videre arbejde med forløb omkring skole-hjemsamarbejdet, 

og der enighed om, at der er behov for en klarere forventningsafstemning og principper for skole-
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hjemsamarbejdet. Processen skal involvere medarbejdere, elever og forældre på Højmeskolen, og 

ledelsen og formandskabet vil præsentere en procesplan på næste sb-møde.  

6.Punkter til næste møde 

- At drøfte SFO-tilbuddet og årsagsforklaringer til det faldende SFO-tal. Det skal drøftes, hvilke tiltag 

der kan iværksættes, så flere børn/forældre vil benytte SFO-tilbuddet. Ledelsen præsenterer et kort 

oplæg til drøftelse. 

- På næste møde vil Anne-Cecilie præsentere et kort oplæg om skolens udbytte af samarbejdet med 

STUK(styrelsen for undervisning og kvalitet), som har  

- Ringetider og justering af skemastruktur. Ledelsen præsenterer ændringer af ringetider og justering 

af skolens skemastruktur.  

- Plan for processen vedr. skole-hjemsamarbejdet fremlægges for bestyrelsen. 

Evt. 

 

 

 


