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Referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato og tid: Den 20. juni 2019  kl. 17.00 – 19.30 

Mødedeltagere: Dorte Jacobsen  -  Peder Pedersen  -  Sonja Pedersen - Peter Staghøj  -  

Mette Lund Jensen  -  Charlotte Thomsen –  - Niclas Renberg Gregersen - 

Ole Boulund Knudsen 

Mødeleder Peter Staghøj 

Referent: Sonja Pedersen 

Afbud: Lars Odgaard , Rikke Vestergaard, Mette Grotrian Hansen   

 

Orientering – (O) Kun afklarende spørgsmål under dette punkt.  

Giver orienteringen anledning til debat, sættes punktet på et senere møde    
 

Drøftelse / debat – 

(D) 

Der er tale om drøftelser af udvalgte områder.  

Der kan ikke foretages endelige beslutninger.  

Der foretages en afrunding af punktet hvoraf der fremgår, hvordan punktet 

videre skal bearbejdes.  
 

Beslutning (B) Punktet er sat på med henblik på en beslutning på det pågældende møde.  
 

Godkendelse (G) Punkter som skal godkendes 

 

Dagsorden 

 

Ansv. Tid. 

 
 

Godkendelse af referat (G) fra seneste møde 
- Godkendt 

Sonja 5 min 

Kvalitetsrapport – se vedhæftede 
Ledelsen har været til kvalitetsdialog på Fælleden. Nedslag fra 
denne snak; 
Karakterer: I sidste skoleår (17/18) har været lavere end 
gennemsnittet. Det ser anderledes ud i år, hvor 
karaktergennemsnittet en del højere. 
Trivselsundersøgelsen: Vi har i år ikke fået 100 % svar, da 9. 
årgang ikke deltog. I trivselsundersøgelsen 17/18 er der positive 
svar på medbestemmelse, hvor vi er steget markant. Generelt er 
vi højt i social trivsel, men vil gerne arbejde med den faglige 
trivsel.  
Næste år er der en større indsats på inklusion i kommunen.  
Læsning: I kommunen er der fokus på læsning. Lokalt på skolen 
arbejder vores 3 læsvejledere med sprog og Literacy, og der er en 
årsplan for læseindsatser. 
Undervisningsandelen er faldet, det kan skyldes folk på 
uddannelse.  

Peder / Sonja 30 min  
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Fremadrettet: Vi arbejder med at styrke læsning på 
mellemtrinnet og på karaktergennemsnit.  
Bestyrelsen skriver en bemærkning til kvalitetsrapporten: 

- Peter sender et skriv til Sonja 
Højboskolen  

Skolebestyrelsen på Højboskolen har på sit møde den 20. juni 

2019 behandlet Kvalitetsrapporten til skoleåret 2018/2019.  

Kvalitetsrapporten understøtter helt overordnet skolebestyrelsens 

billede af en velfungerende folkeskole, hvor der arbejdes målrettet 

med den fortsatte udvikling af de bedste vilkår for læring og trivsel 

i fællesskabets rammer. 

Skolebestyrelsen bemærker med tilfredshed, at 

kompetencedækningen er steget siden sidste Kvalitetsrapport. 

Skolebestyrelsen konstaterer endvidere, at vore trivselsresultater 

ligger på det kommunale niveau. Det er især glædeligt at vore 

elever oplever i stigende grad, at de er med til at bestemme hvad 

de skal lave i timerne. 

Højboskolen lever således op til bestyrelsens forventninger og 

fortsætter den stabile udvikling, som også er grundlaget for de 

indsatsområder, som også anføres i skolens kontraktmål. 

Økonomi – Status 
Det går fint. Vi holder budgettet. 

Peder 10 min 

Ny tildelingsmodel  
Orientering om at byrådet vil se på skolernes tildelingsmodel. Da 
man gerne vil lave en mere enkelt tildelingsmodel. Der har været 
et dialogmøde mellem politikkere og skoleledere. Vi ved endnu 
ikke noget om, hvad der besluttes og hvilken retning det går i.  

Peder 10 min 

Modernisering og udbygning O / D   
Vi er i en venteposition, de Sweco ikke har afleveret det de skulle, 
og derfor blevet bedt om at lave ændringer. Ingen nye møder i 
kalenderen inden august. Til august kommer en ny 
bygningsrådgiver på, der vil invitere til et møde.  

- Bestyrelsen laver et skriv til byrådet ang. bekymringer i 
forhold til processen. 

Peder  5 min 

Kontrakt status 
Mennesker møder mennesker – den måde vi forholder os til det, 
er at have større fokus på den gode dialog med forældre og flere 
samarbejdsmøder.   
Det gode undervisningsmiljø – grundlovsdag var vi samlet hele 
skolen sammen med Hans Henrik Knoop, hvor der blev arbejdet 
godt i årgangsteams.  
Det fysiske læringsrum – 5. årgang, 7. årgang og 8. årgang.  

Peder / Sonja / 
Dorte 

15 min  
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I indskolingen har der været fokus på at skabe flere parallelagte 
timer i næste skoleår, så indskolingen også kan komme i gang 
med årgangsundervisning.  
Strategi for sprog og literacy – se punkt længere oppe. 
International samarbejde – vi får igen nye frivillige i det nye 
skoleår. Work camp kommer på skolen i sommerferien. Her 
kommer unge frivillige, der skal arbejde på skolen med at male og 
rydde op udenfor. De skal være på skolen i 14 dage. 
It støtte systemer – AULA er forsinket indtil efterårsferien.    
 

Status på årgangsundervisningen  
5. årgang: 
Efter påske er 5. årgang slået sammen som en årgang. Det er gået 
godt, teamet er har arbejdet godt sammen, og eleverne har taget 
godt i mod undervisningen. Der opstår nye relationer mellem 
eleverne og der arbejdes godt med det faglige. 
Teamet har haft besøg af konsulent udefra, der bidrog med 
vejledning af tilrettelæggelse og struktur i undervisningen. 
7. årgang: 
Større fokus på årgangsundervisning. Bremset lidt i processen, de 
starter derfor først op efter sommerferien. Indretning går i gang i 
sommer. Nye hold/kontaktlærere og flere ressourcer på 
årgangen. 
I næste skoleår begynder vi, at kunne samle et skriv omkring 
årgangsundervisning for udskolingen og de fælles pædagogiske 
elementer der er i det.  
Mette: 
Ønsker om evaluering af årgangsundervisning på 6. årgang.  

Sonja 15 min 

Bestyrelseskalender 2019 – 2020 
- Møde datoer er aftalt 

Peter / Sonja 15 min 

Workcamp – se punkt ved kontrakt Peder 5 min 

Orientering fra ledelsen og bestyrelsesformand (O) 
-Besøg fra kristeligt dagblad på 6. årgang 

Peter / Peder 10 min 

 

 


