
HØJBOSKOLEN   
 

 

Referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato og tid: Den 2. april 2020  kl. 17.00 – 18.00 – Skype møde 

Mødedeltagere: Lars Nissen  -  Peder Pedersen  -  Sonja Pedersen - Kim Krøyer 

Rundell - Peter Staghøj  -  Mette Lund Jensen  -  Lars Odgaard  -  

Charlotte Thomsen – Rikke Vestergaard – Mette Grotrian Hansen  - 

Niclas Renberg Gregersen - Ole Boulund Knudsen 

Mødeleder Peter Staghøj 

Referent: Sonja Pedersen / Kim Rundell 

Afbud:   

 

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 / Kim 5 min 

Corona orientering 
Ledelsen har møde hver dag på Skype, ellers holder vi 
kontakt via telefon og mails. Vi bliver jævnligt informeret af 
kriseledelsen om nyeste tiltag i forhold til Corona. Vi bruger 
tid på at kontakte forældre og støtte medarbejderne. Der 
har været afholdt teammøder virtuelt en gang om ugen. 
Sfoen lukkede lidt hurtigt ned, det gjorde at vi ikke kunne 
afvikle ansættelsessamtaler. Vi afventer derfor med at 
besætte Fredes stilling. 
Forældre input: Det er en travl opgave som forældre. Det 
fungere godt med teammøder i Teams.  Det kører ikke på 
samme måde på alle årgange, men det er klart at det skal 
være forskelligt. Der har været brug for at strukturere 
hverdagen. Det kan være uoverskueligt i aula at finde rundt 
i informationerne. Stor ros til lærerne for den indsats der 
bliver lagt i det. 

Alle  15 
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Lærerne; Vi har forsøgt at afgrænse opgaverne og samle 
lektierne i et skema. Vi har brugt meget tid på at få kontakt 
til alle elever, også med personlige opringninger. Det 
fungerer rigtig fint med møder i Teams, børnene er glade 
for at se hinanden. De savner kontakten til de andre elever.  
Nødpasning; Det er meget de samme elever der kommer, 
og er der er ca. omkring 4-6 elever.   

Skolebyggerier i Hørning (O / D / B) 
Bettina er færdig med at vurdere tilbuddet på totalrådgiver. 
Beslutningen er faldet på NERD arkitekter og Norconsult.  
Konkraten er underskrevet, så nu kan vi gå i gang med 
næste skridt i processen. Fint arbejde Bettina har lavet, så 
der er positive forhåbninger, selvom der nok skal arbejdes 
med en plan A og plan B pga. Corona.  
I forhold til Bakkeskolen kender vi ikke præcist hvor langt de 
er i forhold til udbuddet. Peder har mødtes med Anne 
Grethe. Johannes Kramer laver prognoser over elevtal de 
næste år. Han har ikke regnet det fulde tal med i forhold til 
hvor mange elever Åskolen tager fra vores skoledistrikt. 
Derfor stor bekymring for at Højboskolen bliver en skole 
med kun to spor, fordi at en ny Bakkeskole vil trække 4 
spor. Det vil også være udfordrende at en ny skole 
sandsynligvis vil tiltrække de ressourcestærke.  
Dialog: Hvordan gør vi politikkerne klar over, at det ikke vil 
være en god idé at Bakkeskolen bygger en 4 sporet skole? 
Vi skal som bestyrelse gøre noget aktivt. Peter foreslår at 
lave et officielt brev til børn og unge udvalget med data der 
beskriver bekymringerne for elevprognosen og for at 
Bakkeskolen bygger en 4 sporet skole. Enighed om at der 
skal laves et skriv der snart sendes afsted. Der skal også 
sendes en kopi til byrådet.  
Det økonomiske budskab er, at det er dyrt og spild af 
ressourcer at bygge en 4 sporet skole.  
Ud over dette første skridt, kunne næste skridt være at lave 
et høringssvar til skolestrukturen eller starte en mere 
offensiv debat.  
Peter laver et udkast og sender det rundt i påsken, så 
brevet kan sendes afsted i ugen efter påsken. 
 

Peder 30 min  

Orientering fra ledelsen og bestyrelsesformand (O) 
Peder: Vi kommer ikke til at have modtageklasser fra første 
august, da der næsten ikke kommer flere elever til 
modtageklasserne. I stedet skal der laves en central enhed 

Peter / Peder 10 min 
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for hele kommunen på Fælleden. De tre lærere vi har i 
modtageklassen, skal nu beslutte om de flytter med til den 
centrale enhed eller om de bliver på Højboskolen.  
Peter:  
Vi holder et bestyrelsesmøde om senest en måned. 

 
 
Kommende punkter:  

IT etiske retningslinjer baggrundorientering (D / B) Sonja min 

Kontrakt status     Peder min 

IT etiske retningslinjer baggrundorientering (D / B) Sonja min 

Targit - bestyrelsesmodulet Peder min 

Boden    

Bestyrelsen udarbejder principper for kommunikation i andet halvår af 2020. Formålet er at have 
den rette balance mellem de elektroniske kommunikationskanaler og Mennesker møder 
mennesker.  
 


