
  

 

 

SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

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

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 26/5  2021. Kl. 17 - 19.00 

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

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat (5 min) 

a. Referat fra sb-møde d. 28/4 godkendes. Referat er godkendt. 

2. Orienteringer fra ledelsen og eleverne (10 min) 

a.Elevråd: 

i.Ønske om gallafest til efteråret. Børnemiljø afholdt coronavenlig majfest, som foregik klasseopdelt. 

Der var stor kreativitet og engagement, og børnene var begejstret for arrangementet. 

b.Velfærdens fundament:  

ii.Vedligehold: Pt. arbejdes der på udskiftning af sternbrædder rundt om skolen. Dernæst er der planer 

om udskiftning af vinduer på 1.salen.  

iii.Der er etableret et lokalt partnerskab vedr. Velfærdens Fundament, som består af:  

1. Ane- Mette Madsen - skolebestyrelsesrepræsentant, Sofie Lind Hansen- 

elevrådsformand Højmeskolen, Jesper Suhr - FDF, Lise Juhl - Dyrup Kirke, 

Vagn Jensen - FKS Hallen, Mads Sidelmann - Dyrup Beboerforening, 

Anne- Cecilie Winther - skoleleder Højmeskolen,  
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C.Status på skoleårets planlægning 

- Forslag om en skoleovertagelsesdag d. 1. oktober. Hvor forældrene overtager skolen, og personalet 

tager på pædagogisk døgn. Forslag vedtaget.  

- I uge 37 afholdes der emneuge, hvor forældre inviteres til åbent hus torsdag d. 16/9. 

- 19 januar 2022 afholdes der et temamøde for alle skolens forældre, som omhandler skole-

hjemsamarbejde. Info følger senere på året. 

D.Covid-restriktioner for den sidste tid frem mod sommerferien (er stadig ikke meldt ud fra Ministeriet) 

- Evt. aflysning af 5. årgangs lejrskole: De nye restriktioner giver mulighed for at afvikle lejrskoler. 

Skolens ledelse har besluttet at holde fast i lejrskole til Sønderborg, hvor alle 5.klasser indlogeres.  

- Rammer for sidste skoledag og dimission: Information om dimission på fredag d. 27/5. 

E.Personalenyt 

 Barselsvikariater og nye stillinger: 

- Vi har ansat Mie Klink Andersen i et barselsvikariat. 

- Pædagogisk assistent: Daisy Salomonsen er fastansat pr. d. 1/7. Daisy har været tilknyttet 

Forårssfo’en og gjort en fortræffelig indsats.  

- Ydermere ansættes en barselsvikar mere, og der fastansættes en musiklærer. 

Ansøgningsproces er i gang. 

3. Princip-arbejde omkring Skolehjemsamarbejdet,oplæg til formålsbeskrivelse (Ledelsen, 

formand og næstformand). 

- Det overordnede formål og principper for skole-hjemsamarbejdet på Højmeskolen blev 

fremlagt - principudkast blev vedtaget. Principperne kan justeres efterhånden som 

principprocessen skrider fremad. 



  

 

-  Udkast til formål og principper for skole-hjemsamarbejde er udarbejdet af arbejdsgruppe. Det 

overordnede princippapir skal sætte retning for videreudviklingen af skole-hjemsamarbejdet på 

Højmeskolen. Princippapiret er første skridt i den forestående principproces, som bestyrelsen 

har vedtaget. Principper for skole-hjemsamarbejdets forskellige temaer drøftes og vedtages 

hen over det næste halvår og præsenteres på temamøde for alle forældre d. 19/1.  

- Arbejdsgruppe for udarbejdelse af principper for “forældremøder” fremlægges på næste sb-

møde d. 16/6.  

- På møde d. 16/6 nedsættes arbejdsgruppe om “kommunikation mellem skole og hjem”.  

- Opstart af principdrøftelser for det gode skole-hjemsamarbejde på Højmeskolen. Proces 

fortsætter i skoleåret 21/22. 

 

4. Punkter til skolebestyrelsens årsberetning 

- Ansættelse af ny skoleleder Anne-Cecilie Winther 

- Ny økonomisk virkelighed 

- Velfærdens fundament 

- Et skoleår i en coronatid 

- SFO 

5. Punkter til næste møde 

• fordeling af bestyrelsesmedlemmer på forældremøder i august/september. 

• Årsberetning 

• Principudkast for “forældremøder”. Arbejdsgruppe fremlægger. 

• Godkendelse af skemaer og fagfordelingsprincipper 21/22. 



  

 

• Sommerafslutning.  

Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


