
  

 

SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

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

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 28/4 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) 

- Referat fra sb-møde d. 24/3 godkendes 

2.Orienteringer fra ledelsen og eleverne (10 min) 

- Yderligere genåbning - Anne-Cecilie orienterer om, hvordan Højmeskolen har forholdt sig til de nye 

muligheder som retningslinjerne har givet ift. undervisningen på skolen og udenfor. Generelt synes 

der at være opbakning fra bestyrelsen til ledelsens tilgange og kommunikation om de nye 

genåbningsplaner.  

- emneuge: Emneuge blev afviklet fra 0.kl. - 9.kl. på trods af coronarestriktioner, og ugen var generelt 

en succes med engagerede børn og voksne.  

- Forflyttelsesrunden: En ny pædagog og en ny lærer til børnemiljøet. Den nye pædagog hedder 

Michael og er overflyttet fra Holluf Pile Skole. Den nyansatte lærer hedder Maria, og hun er overflyttet 

fra Tingløkkeskolen.  

- Orientering om arbejde med skoleplan.  Anne-Cecilie orienterer om udarbejdelsen af Højmeskolens 

skoleplan, som skal være fundamentet for planlægningen af næste skoleår og personalets arbejdstid 

og opgaver. Vi er i gang med en god proces, og skoleplanen rammesætter det gode samarbejde 

mellem ledelse og medarbejdere. Vision og pejlemærker  

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


  

 

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

af skolens skemastruktur. Ledelsen har ændret skemastrukturen og ringetidssæt på skolen, hvilket 

bl.a. betyder, at lektionslængden vil være 45 min. fremfor 40 min. Vi fastholder læsebånd i 20 min. fra 

morgenstunden. Eleverne vil også opleve lidt mere pausetid om formiddagen.  

- Skolen vil også til næste skoleår benytte sig af muligheden for at forkorte skoledagen inden for 

folkeskolelovens rammer. 

3.Drøfte SFO-tilbuddet og årsagsforklaringer til det faldende SFO-tal. (30 min) 

- Oplæg fra ledelsen med efterfølgende idégenerering til tiltag for at øge børnetallet i vores SFO. 

• link til Højmeskolens “styrkede pædagogiske læreplan” Den styrkede 

pædagogiske læreplan - Højmeskolen 

4. Gennemgang af forløb med Styrelsen for kvalitet og undervisning v. Cecilie (Punktet 

Udskydes til næste møde) 

5.Plan for processen vedr. skole-hjemsamarbejdet fremlægges for bestyrelsen. (15 min) 

- Anne-Cecilie, Martin, Kasper og Signe forbereder oplæg vedr. overordnede formål for skole-

hjemsamarbejde, herunder ansvar og roller. 

9.Punkter til næste møde 

Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

https://hojmeskolen.aula.dk/sites/hojmeskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/P%C3%A6d_l%C3%A6rerplan_hoejmeskolen.pdf
https://hojmeskolen.aula.dk/sites/hojmeskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/P%C3%A6d_l%C3%A6rerplan_hoejmeskolen.pdf

