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Referat skolebestyrelsesmøde 
 

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

Mødedeltagere: Peder Pedersen  -  Sonja Pedersen - Peter Staghøj  -  Mette Lund Jensen  -  

Lars Odgaard  -  Charlotte Thomsen – Rikke Vestergaard –- Niclas 

Renberg Gregersen  

Mødeleder Peter Staghøj 

Referent: Sonja Pedersen 

Afbud: Mette Grotian - Ole Boulund Knudsen - 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 
 

Sonja 5 min 

Kontrakt input 2020 (O) 
Peder har et udkast klar i næste uge, det bliver 
efterfølgende sendt ud til fagsekretariatet og til 
bestyrelsen.  
Bestyrelsen ser på udkastet og kommer med kommentarer 
til kontrakten. Der afholdes morgenmøde tirsdag med 
Mette, Peter, Niclas og Peder.  

Peder 10 min  

Nyhedsbrev (O / D) 
Udsat fra sidste møde. 
Peder: Vi vil gerne fortælle de gode historier i flere 
nyhedsbreve med billeder og lidt tekst. Vi vil gerne have 
eleverne med i det. Så flere forældre får et kendskab til 
hvad der foregår på skolen. Elevrådet skal involveres. 
Forældre: 
God idé, også at det er en opgave eleverne står for.  
Opmærksomhed på persondataloven i forhold til billederne 

Peder  15 min  
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Fint hvis det kan blive noget, der også kan reklamere for 
Højboskolen. 
Fint at fokus er på billeder, billeder siger mere end ord. 

Hørring af ny tildelingsmodel (O) 
Peder gennemgår ny tildelingsmodel. 
Tankerne bag den nye model. Det er en mere enkel model, 
det tekniske budget er overordnet, der vil fortsat være 
fradrag for elever i specialtilbud, fastholdelse af en 
socioøkonomisk fordeling, overgangsordning på 2 år.  
Høringsfrist i start januar.  
Vi samarbejder med NES, og vil til næste bestyrelsesmøde 
indgive et høringsvar. 
Betydningen for os med den nye tildelingsmodel, vil være et 
underskud på ca. 180.000. 

Peder 30 min 

Indtryk fra pædagogisk weekend (O) 
Dialog om indhold og program. Positive tilbagemeldinger 
fra personalet. 

Alle 10 min 

Økonomi – Status (O) 
Intet nyt, samme forventede underskud som tidligere 
beskrevet. Snart vil der være en første pejling på budget for 
2020. Heri vil der være stramninger og besparelser.  

Peder 10 min 

Orientering om status med PPR struktur (O) 
Flere og flere visiteres til specialtilbud, derfor er der sket 
ændringer i PPR strukturen. I den nye struktur vil der i 
højere grad være fokus på, at flere børn skal inkluderes i 
alment skoletilbud. En del af omstruktureringen indebærer 
at psykologer og pædagogiske konsulenter kommer mere 
ud på skolerne.  
Derudover betyder det en ændring i processen omkring 
elever i udfordringer og TS møder. 
For os som skole betyder det, at der er større fokus på 
samarbejdsmøder med forældre/lærere, hvor der skal 
udvikles handleplan.  
I udviklingen af handleplanen skal elev og forældre 
involveres.  
Model fra PP gennemgås.  

Sonja / Kim 15 min 

Modernisering og udbygning (O / D) 
Søren Aalund er med på næste bestyrelsesmøde i 
december. 

Peder  5 min 

Orientering fra ledelsen og bestyrelsesformand (O) 
Fine nøgletal fra kvalitetsrapport. Det kan ses på 
hjemmesiden under læring og trivsel – nøgletal. 

Peter / Peder 10 min 
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Peter deltager i mødet om bæredygtig struktur på 
skoleområdet d. 26 november.  
 

 

 


