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Referat skolebestyrelsesmøde 
 

Dato og tid: Den 7 sep. 2020  kl. 17.00 – 19.30 

Mødedeltagere: Peter Staghøj - Mette Lund Jensen - Lotte Solveig Josephsen – Ole 

Grymer Hansen- Lars Odgaard –Niclas Renberg Gregersen - Ole 

Boulund Knudsen - Lars Nissen - Peder Pedersen - Kim Krøyer 

Rundell 

Mødeleder Peter Staghøj 

Referent: Sonja Pedersen / Kim Rundell 

Afbud:  Sonja Pedersen 

 

Dagsorden/referat 

 

Godkendelse af referat (G) fra seneste møde 
Velkommen til Lotte og Ole som er nye medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen. 
Referatet er godkendt.  
Der er sendt et nyt brev til børn og unge udvalget.  

Corona opdatering 
Vi gør det stadigvæk meget firkantet, ved at holde årgange for sig, også i frikvartererne.  
Det var problematisk, at i forbindelse med at femte årgang blev sendt hjem, at lægerne i Hørning 
ikke var enige i den beslutning som patientstyrelsen, skoleledelsen og Skanderborg kommune 
havde truffet.  
Peter Staghøj har fået en klage fra en far på femte årgang angående håndteringen. Peter har haft 
dialog med ham. 

 Tillæg til kvalitetsrapporten vedr. særlige midler 
 Se vedhæftet bilag. 

 Skolestruktur 
Vi har en drøftelse omkring skolestruktur ift. om vi skal sende et svar nu da forslaget er i høring.  
Anbefaling er at svaret skal være kort og at vi anerkender at der nu er kommet et forslag og at 
processen har været demokratisk. 
Ole laver et udkast som præsenteres på næste bestyrelsesmøde.    

Modernisering og udbygning 
Arkitekterne og rådgiverne har afleveret et forslag til moderniseringen og den nye tilbygning.  
Processerne kører i store træk som planlagt, der er dog en del mangler i det projektforslag der er 
afleveret.  

Orientering vedr. ordekspressen og Co-teaching 
Vi udskyder det til næste møde.  

Økonomi status – herunder merbevilling for 2020 
Vi har brugt omkring 400.000 ekstra i forbindelse med corona, men får dem refunderet fra de 
midler Skanderborg kommune har fået dertil af regeringen. 
 
Vi har fået en ekstra bevilling på 160.000 kr. som skal bruges på lærerlønninger. Vi arbejder på at 
finde den bedst mulige løsning.   
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 Mødekalender for bestyrelsen 21/22 - Et møde f.eks. Oktober afholdes på Sankt Knud skole i 
Århus.  
8/10 (Sankt Knud) – 11/11 – 8/12 – 11/1 – 9/2 – 10/3 – 15/4 – 10/5 – 16/6  

Valg af temaer og ansvarshavende for bestyrelsesarbejdet i skoleår 20/21  
Udfoldelse af PLC (DSA, SSP, AKT, K-møder, vejleder) 
Udfoldelse af at vi er en praktikskole 
Digitaldannelse på Højboskolen 
Ungdomskultur 
Kommunikationsstrategi 
udeskole 

Orientering fra ledelsen og bestyrelsesformand (O) 
Peder undersøger hvornår vi kan komme på ”Det glade vanvid” 
Der er ansat en ny kantinemedarbejder pr. 1/10.  
Orientering omkring den anderledes opstart af 0. klasserne.  

 
 


