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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato og tid: Den 11 nov. 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 
Godkendt - Ingen kommentarer 

Sonja / Kim 5. min 

 Corona opdatering 
Medarbejderne har fået ret til at bære visir.  
Ellers har vi så almindelig hverdag som muligt, dog stadig 
med restriktioner og hele tiden tilrettede muligheder og 
begrænsninger i forhold til undervisningen.  
 
 

Sonja / Kim / Lars  
 

5. min 

Skolestruktur  
Beslutning om at der ikke skal lukkes skoler. Der skal nu kun 
spares 6 mio. i stedet for 10 mio. Der skal laves en ny 
dialogmodel med fokus på større samarbejde.  
Hørningskolen skal flytte, og der skal laves en børnehave i 
stedet for.  
 

Alle 10. min 

Modernisering og udbygning (O) 
Vi har ugentlige møder med byggeudvalget. Planen for 
udbygningen er ved at være færdig. Den kommer i udbyd i 
starten af det nye år. Byggeriet skal begynde i april.  

Peder  5. min  
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Klar til indflytning i den nye bygning januar 2022. Vi får 
nogle år, hvor der skal rokeres rundt mellem årgangene, 
men vi forventer ikke at skulle have pavilloner.  
 

Skolen mission og vision og principper (O D B) PP fra 
seneste møde er medsendt.  
Peder gennemgår vision og vi retter enkelte 
formuleringerne.  
Strategiske mål – nyt at vi bruger en halv dag sammen med 
personalet d. 13 januar, for at få bedre inddragelse af 
medarbejderne. 
 
Kommentarer: 
Husk at informere alle forældre om den røde tråd og 
årgangsundervisning. 
 

Peder / Sonja  / Kim / 
Lars 

45. min 

Orientering vedr. ordekspressen og Co-teaching 
Co-teaching. Vi har forskellige medarbejdere afsted på CO- 
teaching kursus. Co-teaching handler om, at lærerne skal 
planlægge, udføre og evaluere deres undervisning sammen. 
I udførelsen er der fokus på hvordan alle kommer i spil i 
undervisningen, så det giver bedst udbytte hos eleverne.  
 
Ordekspressen et projekt vi deltager i sammen med Egmont 
fonden og ungdomsskolen. Her deltager 19 ordblinde elever 
og forældre fra 6. – 9. årgang. Undervisningen er fordelt 
over 3 uger hele skoleåret, hvor eleverne er ude af deres 
almene undervisning, og får en helt særlig undervisning i IT 
kompenserende værktøjer. Vi har fået en rigtig god opstart, 
og alle elever er meget engagerede. 
 

Sonja / Kim 15. min 

Skolebus er der kommentarer – (se bilag)  
Ingen kommentarer. 
Få børn bruger bussen. Her fra Højbo er det ca. 10 elever.  
 
 

Alle  10. min  

Skolerapport 4. årgang  
Gennemgang af resultaterne der bliver offentliggjort d. 8 
december 2020. Vi har deltaget i en undersøgelse der 
hedder TIMSS, hvor 4. årgang (nuværende 6.a) deltog. Vi 
har fået rigtig fine resultater, og placerer os over 
landgennemsnittet i natur/teknologi og matematik. 
 

Sonja 15. min 
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Orientering fra ledelsen og bestyrelsesformand (O) 
Peter: 
Er blevet kontaktet af foreningen for skole og forældre. De 
har et godt tilbud. Peter tager det med som punkt til næste 
møde. 
Kim – vi har haft samtaler med nye elevers forældre.  
Lotte – vi har praktikperiode nu. I år har vi også to tyske 
studerende på besøg. Fra januar har vi fuld hus med 
praktikkanter (12) fra Silkeborg lærerseminarium. 
Peder – andre skoler har henvendt sig fordi de ønsker mad 
fra boden.  
 

Peter / Peder 5. min 

 


