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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato og tid: Den 8 okt. 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 -  Sonja Pedersen - 

Kim Krøyer Rundell 

Mødeleder Peter Staghøj 

Referent: Sonja Pedersen  

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 Sonja / Kim 5. min 

Corona opdatering 
Vi følger de løbende retningslinjer. Vi har stadig 
restriktioner, men kan også mærke at hverdagen er 
nogenlunde almindeligt fungerende. De store er stille og 
roligt tilbage i kantinen, dog med forbehold, og med et lille 
time-out for 8. årgang. Vi nåede hytteturer og lejrskoler på 
undtagelse af 9. årgang og 4. årgang. Vi håber, at kunne 
afholde dem senere i dette skoleår.  
 

Sonja / Kim / Lars  5. min 

Skolestruktur – Skolestruktur – herunder svar fra formand 
for BU, godkendelse af høringssvar samt orientering 
om høringsmøde for bestyrelsesformænd og kontraktholdere 
(07/10-2020) 
Peter: Vi har fået svar fra formanden. Peder og Peter var til møde 
ang. høringerne. Der kom ikke noget nyt ud af mødet. 
Formændene havde hver 2 min til at frembringe synspunkter til 
strukturen. Der blevet taget referat fra mødet, med de 
synspunkter der kom frem.  Udvalget kommenterede kort, men 
ikke med noget nyt. Hvis skolelukninger stadig er på programmet 
i december, så kommer der en ny høring med afgørelse i februar.  

Alle 10. min 
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I aften er der tre borgermøder. 
Vi drøfter, om vi skal give et svar til Trine. Overvejelser i forhold 
til at svaret også skal sendes ind til høring.  
Beslutning træffes om at det vedlægges. 

 

Modernisering og udbygning (O) 
For en uge siden havde vi møde med totalrådgiver og 
bygningsafdelingen. Vi fik gennemgået projektet og 
økonomien i det. Vi opdagede på mødet, at rådgiver ikke 
helt havde styr på økonomien i projektet, da de ikke havde 
indregnet de nye priser. Priserne er gennem det sidste år 
steget med en ca. 20%, som ikke var blevet indregnet i det 
samlede budget. 
To bekymringer – økonomien og totalrådgivers fejl. 
Bygningsafdelingen skal have et møde med totalrådgiver og 
hans chef, da projektet ikke lever op til forventningerne.  
Vi går videre med vores bekymring til bygningsafdelingen.  
 

Peder  5. min  

Skolen mission og vision og principper (O D B) 
Peder gennemgår slides omkring skolens mission og vision 
og principper. (Se PP). 
 
Input fra bestyrelsen: 
Godt arbejde og vigtigt arbejde. 
Vi skal have noget med i forhold til vores placering i 
lokalsamfundet (hallen, grønne områder, klub mm.) Kunne 
evt. også være et princip. Det skal fremgå, at det er en 
fordel, at man kan gå direkte til sport, når man vælger 
Højboskolen. 
Sammenhæng mellem kontraktmål og mission/vision kunne 
være centralt.  
Skal der mere med i forhold til dannelse? De bløde værdier 
skal mere frem, det kan blive lidt for instrumentelt. 
Måske skal man have mere med i forhold sundhed og 
bæredygtighed.  
Mindset som begreb –overvejelser for og imod? 
Tydeligere profil omkring den røde tråd.  
Få elevrådet med i arbejdet.  
 
Tovholder på principperne: 
Skole/hjem – Mette/Niclas 
Lejrskoler – Ole/Niclas 
BYOD –  

Peder / Sonja  / Kim / 
Lars 

45. min 
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Pædagogisk profil – 
Princip for inkluderende læringsmiljøer –  
Mobilpolitik –  
 
Punktet tages på igen til næste bestyrelsesmøde 

Orientering vedr. ordekspressen og Co-teaching 
Udskydes til næste gang 
 

Sonja / Kim 10. min 

Orientering fra ledelsen og bestyrelsesformand (O) 
Ansat ny rengøringsdame 
Kim/Lars – har holdt møder med nye forældre.  
 

Peter / Peder 5. min 

Rundvisning på Sankt Knuds skole 
 

Lars  30 Min 

 
 


