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Referat skolebestyrelsesmøde 
 

Dato og tid: Den 12. december 2019  kl. 17.00 – 19.30 

Mødedeltagere: Peder Pedersen  -  Sonja Pedersen - Peter Staghøj  -  -  Lars Odgaard  -  –- 

Niclas Renberg Gregersen - Ole Boulund Knudsen 

Repræsentanter fra elevrådet. 

Mødeleder Peter Staghøj 

Referent: Sonja Pedersen 

Afbud: Mette Lund Jensen - Dorte Jacobsen  -  Charlotte Thomsen – 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 Sonja 5 min 

Modernisering og udbygning (O / D) 
Søren Aalund: 
Byrådet besluttede i budgettet at fremrykke beløbet til 
renoveringen. Budgettet til renoveringen er bevilliget til 9 
mio. i 2020, 24 mio. 2021, og 7,5 mio. i 2022 – dvs. 40,5 
mio. i alt i en bevilling. Kravet om fornyet lokalplan 
frafalder.  
Næste skridt er, at der skal vælges en totalrådgiver inden d. 
26. februar. I byggefasen vil der være en forventning om at 
første skridt i fasen er udbygningen. Resten af faserne i 
planen gennemgås. 
Stadig uafklaret om det skal være en totalentreprise eller en 
opdelt i en fagentreprise. 
Vi kan ikke fremskynde processen før valg af 
bygherrerådgiver.   
Forældre: Bekymring for at Bakkeskolen skal bygge en skole 
der er 4-sporet. Kommer det til at tiltrække Højboskolens 

Søren Aalund 30 min  



HØJBOSKOLEN   
 

 

elever. Søren – vil tale for, at der er to gode skoler i Hørning 
med hver tre spor.  
Peder: Skolen har kontaktet en konsulent fra bygge og 
anlægsfonden, han vil deltage som konsulent i 
byggeprocessen.  
 

Børnesyn 
Skolebestyrelsen arbejder med børnesyn sammen med de 
to elevrepræsentanter. Der foregår på samme måde som 
personalet gjorde på pædagogisk weekend.  
Der vælges fire ”Statements”, med nogle begrundelser til 
*Alle har ret til medbestemmelse. (Elever: Vi vil gerne 
høres. Hvis vi har haft en dårlig oplevelse, vil vi gerne høres. 
Forældre: Men der skal også tages beslutninger på vegne af 
børnene.) 
*Børn er aldrig et problem (Elever: Man skal huske at børn 
der oplever at andre ser dem som et problem, også kan 
komme til at opfatte sig selv som et problem.)  
*Alle børn har ret til at lave fejl (Fejl er accepteret, og man 
lærer af sine fejl.) 
*At børn skal kende deres rettigheder (Forældre: Det er de 
voksnes ansvar at undervise børn i deres rettigheder).  
 

Sonja 25 min  

Hørring af ny tildelingsmodel (O) 
Peder og Peter var til møde på NES ang. høringsvaret til den 
nye tildelingsmodel. Positivt møde. 
Der laves et høringssvar med et fokus på:  
- det socioøkonomiske 
- bedre fordeling, her et forslag til at 60% er 
socioøkonomisk og 40 % er fordelt på elevantal. 
Peder laver et udkast, og bestyrelsen beslutter det endelige 
høringssvar.  
Bundfradraget vil blive fjernet helt i forhold til elever der 
visiteres til specialtilbud.  
 

Peder 25 min 

Økonomi – Status (O) 
Intet nyt 

Peder  5 min 

Ny S F O leder  
Dorte fratræder sin stilling som SFO leder, og hun stopper i 
midten af januar. Stillingsopslaget er ude og der er 
ansættelsessamtaler i næste uge.  

Peder / Peter  10 min 
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Nytårskur Af hensyn til forplejning m.m. beder vi dig og din 
bestyrelse til melde jer via linket senest den 9. januar 2020. 
https://skanderborg.nemtilmeld.dk/663/  

Alle 5 min  

Orientering fra ledelsen og bestyrelsesformand (O) 
Vi kommer til at sende information ud til forældre ang. 
regler om fravær. 
Ang. møde om skolestruktur i Virring; Det kommer på som 
et punkt til dagsordenen næste uge. 
Information fra Peter, - der har været en 
forældrehenvendelse ang. skolefoto. Vi tager det med til 
evalueringen af skolefoto. 
Kim – der har været afholdt samtaler med forældre til 
skolestartere. 

Peter / Peder 10 min 

 

https://skanderborg.nemtilmeld.dk/663/

