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Referat skolebestyrelsesmøde 
 

Dato og tid: Den 22. oktober 2019  kl. 17.00 – 19.30 

Mødedeltagere: Peder Pedersen  -  Sonja Pedersen – Kim Krøyer Rundell -  Peter Staghøj  -  

Mette Lund Jensen  -  Lars Odgaard  -  Charlotte Thomsen – Rikke 

Vestergaard –- Niclas Renberg Gregersen - Ole Boulund Knudsen 

Mødeleder Peter Staghøj 

Referent: Sonja Pedersen 

Afbud: Mette Grotrian Hansen - Dorte Jacobsen   

 

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 

Kontrakt input 2020 (O / D / B) 
Retningslinjer fra kommunen til næste års kontrakt 

- Mennesker møder mennesker 
- Virkning for borgerne 
- Forbedringskultur 
- Synlighed 
- Teknologiske fremskridt 

Vi har indtil videre følgende punkter der skal med i kontrakten, og som 
understøtter kommunens retningslinjer. 
Hvad er vi godt i gang med: 
Familieklasser, demokrati i sfo, det gode læringsmiljø, evaluering blandt 
forældre spørgeskemaundersøgelser, strategi for sprog og literacy, 
tosprogede. 
Vi skal fremadrettet: 
Pædagogisk ståsted – børnesyn 
Nyt PPR fokus 
Targit – it til brug i skolebestyrelsesarbejde 
Fravær 

Peder 20 
min  
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Input fra bestyrelsen: 
Inklusion er centralt 
Spørgeskemaundersøgelser – inddragelse af forældre, hvordan tænkes 
dette? 
 
Bestyrelsen (Niclas, Ole, Peter, Mette) laver input til kontrakten og sender 
til PP inden næste skolebestyrelsesmøde d. 20 november. Peter er 
ansvarlig. 
 

Nyhedsbrev (O / D) 
- Udsat til næste gang. 

 

Peder  10 
min  

Bestyrelsens kommunikation (D) 
Mette fortæller om den klumme hun har lavet om FN verdensmål. Niclas 
har også lavet en klumme, der handler om lejrskoler og bestyrelsens 
arbejde med at formulere Højboskolens formål med lejrskoler. 
 
Fremtidige tanker omkring kommunikation fra skolebestyrelsen. 

- God ide med klumme 
- Fint at tale om kommunikation også i forbindelse med aula 
- Hjemmeside – ny hjemmeside, en fin mulighed for synlighed. 
- Opslag på aula – lav evt. en gruppe 

Enighed om at fortsætte strategien om større synlighed og kommunikation.  
 
Tekst om skolebestyrelsesarbejdet til hjemmesiden – Lars sender det til 
Sonja.  
 

Mette 20 
min 

Introduktion til: Hørring af ny tildelingsmodel (O) 
Byrådet har vedtaget budget 19 og i den forbindelse er der forslag om ny 
tildelingsmodel. Den nye model favoriserer store skoler. For os betyder 
modellen knap 200.000 pr. år. mindre. 
 
Vi behandler forslaget på næste bestyrelsesmøde, så der kan laves et 
høringssvar. 
 
Budget 2020 – skolestruktur. På skoleområdet skal der spares 10 mio. 
kroner om året i Skanderborg Kommune fra sommeren 2021.  
 

Peder 10 
min 

Økonomi – Status (O) 
Økonomien følges tæt. Vi lander på et underskud.  
Refusionerne kan komme i januar, derfor kan underskuddet på papiret 
komme til at se større ud end det i virkeligheden bliver.  
Vi vil de næste to- tre år ikke prioritere større investeringer. 

Peder 10 
min 
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Orientering om ny PPR struktur 
Man har i kommunen besluttet at omlægge strukturen i PPR. Pædagogisk 
psykologisk rådgivning. En beslutning der blandt andet handler om at færre 
elever skal i specialtilbud.  
I den nye struktur bliver der ikke afholdt TS møder længere. I stedet for vil 
der være mere fokus på at PPR understøtter udvikling af læringsmiljøer og 
vejledning til lærerne.  
På Højboskolen er man godt med i forhold til inkluderende læringsmiljøer, 
men arbejder hele tiden med, hvordan vi kan forbedre inklusionen. 
 

Sonja / 
Peder 

10 
min 

Meningsfuld anvendelse af digitale platforme.  
Der skal være en lokal dialog om anvendelsen af digitale platforme. Syv 
spørgsmål, der skal debatteres. 

1. Hvordan understøtter Min uddannelse arbejdet med elevernes 
læring og udvikling? 
”Godt værktøj, vi er med som forældre, involverende platform, vi 
kan se hvad vores barn laver og følge med, nemt at følge med, 
fungerer godt i udskoling og mellemtrin, svært at finde rundt i.” 

2. Hvordan støtter Min Uddannelse forberedelsen til og af 
undervisningen? 
”Det er godt som forældre at kunne følge med i hvad der foregår i 
undervisningen” 

3. Hvordan understøtter Min Uddannelse vidensdeling? 
”God vidensdeling mellem barn og forældre” 

4. Hvad fungerer godt ved Min Uddannelse? 
”Som forældre har man bedre kontrol over hvad ens barn laver, i 
udskolingen er der lettere at hjælpe ens barn med lektier” 

5. Hvad fungerer ikke ved Min Uddannelse? 
”Kompleks at komme i gang, tror der er mange forældre der ikke 
ved hvordan man går ind på det, forvirring ved at det kan se ud på 
forskellige måder”  

 

Sonja / 
Peder 

20 
min 

Modernisering og udbygning (O) 
Totalrådgiver kan først sat på til februar. Der laves en tidsplan. 
Pengene er fremrykket og de første 10 mio. kan bruges i næste skoleår. 
 

Peder  5 min 

Orientering fra ledelsen og bestyrelsesformand (O) 
- Ditte Maria, skolesekretær, tilbage efter barsel.  
 

Peter / 
Peder 

10 
min 

 

 

 


