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Referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato og tid: Den 09. september 2019  kl. 17.00 – 19.30 

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

Mette Lund Jensen  -  Lars Odgaard  – Rikke Vestergaard – Mette Grotrian 

Hansen  - Niclas Renberg Gregersen - Ole Boulund Knudsen 

Mødeleder Peter Staghøj 

Referent: Sonja Pedersen 

Afbud: Charlotte Thomsen 

 

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 
- Mødedatoer skal i kalenderen på intra 

Sonja 5 min 

Lejrskoler – tema (O / D) 
Oplæg ved PP.  
Nuværende faste lejrturer; Hyttetur i indskolingen, 4. årgang 
Ribe, 6. årgang Skagen, 9. årgang København. 
Dilemma til diskussion: 

- Økonomisk tung, eleverne har meget vikar, nuværende 
aftale er at lærerne afspadsere. 

Diskussion om emnet: 
Værdifuldt med lejrturer, det er særligt kendetegnende for 
Højbo, god ordning mht. afspadsering, få omkostninger i forhold 
til udbyttet, værdifuldt for eleverne, god dannelse for eleverne, 
faglighed, traditioner, mange timer børnene har vikar. 
Hvis der arbejdes mere på årgange, kan det bedre ordnes internt 
med vikardækning.  
Forslag til at få det skrevet i næste års kvalitetsrapport – vi 
prioriterer lejrskoler, derfor er der mere vikardækning. 
 
 

Peder  60 min  
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Økonomi – Status (O) 
Vi får et underskud fra dette år der på nuværende tidpunkt ser ud 
til at blive omkring 177.000, om end der er nogen usikkerhed.  
Specielt har fagene brugt for meget og IT delen har være dyrere 
end beregnet. Vi får heller ikke refunderet alle midler til 
uddannelse.  Budgettet følges tæt.  
 

Peder 10 min 

Fri fra undervisning (O) 
Gennemgang af dokumentet ”Forældreinfo om regler for 
undervisningspligt og ønske om fri”. 
Kommentarer:  

- Få det ”forpligtende fællesskab” ind som sætning. 
- Vi er stadig i proces ang. hvordan der samles op på 

forældre der ikke er med på møderne.  

Sonja 5 min 

Kommunikation – mellem skole og forældre (D) 
Input fra bestyrelsen til ”Hvad er god kommunikation mellem 
skole og hjem”?  
- Vigtigt at få besked som forældre. Små ting pr. mail, større ting 
er det rart med en opringning. 
- Formen i en mail er vigtig – mere venlighed ikke så dikterende 
(”Det og det er sket – ikke acceptabel – tag en snak”. Kan være 
for firkantet.) 
- Opringning er god til at afhjælpe misforståelser.  
- Venlighed  
- Vigtigt at forældre har en forståelse for, at intet nyt er godt nyt.  
- En lang bekymrende besked skal ikke komme op til en weekend. 
- Det kunne være rart, hvis informationerne var det samme sted. 
 
Der afholdes et personalemøde i september, hvor personalet 
debattere samme emne, og hører inputs fra bestyrelsen. 

Peder / Sonja 30 min 

Modernisering og udbygning (O) 
Der er intet nyt. Projektlederen skriver på et oplæg til 
bygherrerådgiver, som udbydes til arkitekterne. 
Peter og Niclas laver et udkast til et skriv til udvalget.  

Peder  5 min 

Kontrakt Status 2019 – input 2020 (O / D) 
Mennesker møder mennesker – vi har gode resultater med flere 
samarbejdsmøder med forældre med elever der udfordrer. Gode 
undervisningsmiljø – pædagogisk weekend i november, her 
fortsætter udviklingsarbejdet med Hans Henrik Knoop. Fysiske 
læringsrum – vi har nået meget. Fælles mobbestrategi – vi har 
samlet et værdisæt, som bliver til en plakat der skal hænge i 
byen. Internationalt arbejde – workcamp er afholdt i sommeren. 
Tre nye frivillige er startet, en fra England, en fra Tyskland og en 

Peder / Sonja / 
Dorte 

15 min  
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fra Østrig. Fællesskab – vi er i gang med at undersøge hvilke 
forældre der er ikke deltager til forældremøder.  
Input til kontrakt 2020 kommer fra kommunen omkring uge 43. 
Der vil blive større fokus på virkning hos borgerne. Punkt  om 
kontrakt 2020 tages på bestyrelsesmøde i oktober. 

Orientering fra ledelsen og bestyrelsesformand (O) 
Kim – ny indskolingsleder er ansat og starter d. 1 oktober.  
En sygemelding blandt rengøringspersonalet pga. et hold i ryggen.  

Peter / Peder 10 min 

 

 


