
HØJBOSKOLEN   
 

 

Referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato og tid: Den 28 maj 2020  kl. 17.00 – 19.30 

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

Rundell - Peter Staghøj  -  Lars Odgaard  -  Charlotte Thomsen – 

Rikke Vestergaard - Niclas Renberg Gregersen - Ole Boulund 

Knudsen 

Mødeleder Peter Staghøj 

Referent: Sonja Pedersen / Kim Rundell 

Afbud:  Mette Grotrian Hansen -  Mette Lund Jensen   

 

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 

Genåbning af skolen / fortsat hjemmeundervisning (O / D) 
Vi har fået de store elever ind på skolen igen. De kommer forskudt ind og er 
opdelt i mindre hold og med flere voksne omkring. De dage hvor årgangene 
ikke er på skolen, er der stadig virtuel undervisning. 
Indskolingen er nu rykket mere sammen, dvs. at alle er i deres klasser igen, dog 
stadig primært med to faste voksne omkring. 
Næste uge starter vi planlægningen af perioden frem til sommerferien. Vi 
ønsker at tilgodese eleverne på 9. årgang, så de kan komme i skole hver dag. 
De resterende årgange forventer vi fortsætter i den struktur vi kører med nu.  
Rengøring fungerer fint, der er løbende justeringer, men de kan godt følge 
med. 
Hvordan ser det ud fra forældre synspunkt? Det er dejligt at få børnene afsted 
igen. De glæder sig til skole, men den virtuelle undervisning har også fungeret 
godt.  
 

Sonja / 
Kim / 
Peder 

15 
min 



HØJBOSKOLEN   
 

 

Skolebyggerier i Hørning (O /D)) 
Vi er startet med møder i byggeudvalget. Opstarten har krævet lidt ekstra 
møder, da der har været spørgsmål til om økonomien kunne dække planen. 
Det er der afklaring på nu. Vi starter en proces op med workshops for 
personalet, de er færdige inden sommerferien og tidsplanen forventes klar til 
august.   
Byggeudvalget består af ledelsen, en pædagog og to lærere. 
Hallen skal lave en ny lokalplan, men det betyder ikke noget for vores proces. 
Vi har et fint samarbejde med hallen. 

Peder / 
Peter 

15 
min  

Skolestruktur, møde på skole, + invitation til bestyrelsen 
Bestyrelsen har sendt et nyt brev afsted, hvilket har gjort at der nu er større 
interesse for Hørnings skolestruktur i byrådet. Repræsentanter fra Børn og 
ungeudvalget kommer på besøg den 4. juni.  
Deltager i mødet d. 4 juni; Niclas, Ole, Lars, Peter, Mette, Peder, Lars og 3-4 
byrådsmedlemmer.  
Input til mødet: 
-Start med PowerPoint med bestyrelsens synspunkter. Der kunne tages 
udgangspunkt i de fire punkter fra brevet. 
-Gør det klart hvad det gør for os som skole, hvis der bygges en ny Bakkeskole 
med 4 spor. 
-Tal godt om byggeriet, så udvalget for indblik i at vi er i gang.  
Niclas laver et udkast til en ramme for mødet og sender til Peter.  
Der er også en indkaldelse til møde om skolestrukturen d. 10 juni. Peter og 
Peder deltager. Processen omkring skolestruktur fortsætter trods Corona. 
Mødet afholdes på Skype. 

Peter / 
alle 

45 
min 

Rapport fra Targit bestyrelsesmodulet (O / D) 
Gennemgang af data. I 2020 er der en forbedring af sygefravær. 

Peder 10 
min 

Kontrakt status     
Vi har haft travlt med Corona-planlægning, derfor har kontrakten stået mere i 
baggrunden. Flere indsatser har ikke været mulige at sætte i gang.  
Det undersøges fra fagsekretariatet om kontrakten kan gøres 2-årig. Men det 
er stadig uafklaret. 

Peder 5 
min 

Orientering fra ledelsen og bestyrelsesformand (O) 
En medarbejder fra boden der har været ansat i flexjob er blevet afskediget, da 
hun i en længere periode har været sygemeldt. HR har været inde over, den 
omtalte medarbejder er orienteret. 
Boden har fået ny webshop.  
 

Peter / 
Peder 

10 
min 

 
 


