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Referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato og tid: Den 8. dec. 2020  kl. 17.00 – 19.30 

Mødedeltagere: Peter Staghøj - Ole Grymer Hansen-  Lars Odgaard  - Niclas Renberg 

Gregersen - Ole Boulund Knudsen -  Peder Pedersen -  Sonja 

Pedersen - Kim Krøyer Rundell 

Mødeleder Peter Staghøj 

Referent: Sonja Pedersen  

Afbud:  Mette Lund Jensen  - Lotte Solveig Josephsen - Lars Nissen 

 

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 opdatering (O) 
Vi har været ret forskånet for smittede. En 5. klasse har 
været sendt hjem pga. af et enkelt tilfælde. Der har dog ikke 
været flere smittetilfælde. Vi følger 
sundhedsmyndighedernes retningslinjer tæt. Vi bliver nødt 
til at aflyse julefrokosten i år. 
Bestyrelsen ønsker at anerkende lærere/pædagoger for 
deres indsats i corona-perioden. Aftale om at købe en lille 
ting. 

Sonja / Kim / Lars  5. min 

Brugertilfredshedsundersøgelse (O) 
Peder gennemgår resultaterne, der viser at vi som skole 
placere os rigtig fint i forhold til landsgennemsnit. Vi sender 
linket ud, og ser mere specifikt på resultaterne til næste 
møde. 

Peder  15. min 

Principper for lejrskoler (D B) 

Peder gennemgår 

Noter/kommentarer til ændringer: 

-ændre overskrift. Slet december 2020 sæt sætning ind om 

ekskursioner. 

Alle  35 min 



HØJBOSKOLEN   
 

 

- Lejrskoler er en del af den almindelige undervisning (i 

stedet for forlagt) 

- eller i stedet for og 

- flere sætninger omkring at undervisningens faglige indhold 

leder op selv turen, så man får en viden om 

Ribe/Skagen/København. 

(evt. lejrskoler forberedes og efterbehandles sammen med 

eleverne.) 

-Økonomi – ændre sætningen omkring udgifter, da det i 

princippet er skolens ansvar.  

 

Fortsat. 

Diskussion om hvornår lejrskolerne skulle placeres? 

Skal der i principperne stå, hvor man skal hen?  

 

Vi træffer ingen beslutninger i dag, men tager det på 

dagsordenen igen.  

 

Modernisering og udbygning (O) 
Det går fremad. Forventningen er at projektet går i udbyd i 
starten af det nye år. Vi oplever et fint samarbejde med 
rådgiver. Der er pt. mindre prøvegravninger i gang i det 
område hvor tilbygningen skal være. Tidsplanen siger, at vi 
er færdige i sommerferien 2023.  
 

Peder  15. min  

Lokalplan for skole – hal -børnehave (O D B) 

Der skal laves en ny lokalplan, fordi der er et hjørne af 

hallen der går ind i et fredet grønt område. Man har fået nye 

parkeringsnormer, derfor skaber den nye lokalplan 

ændringer i parkering. Hallen ønsker at tænke fremad og få 

tænkt en ny hal med i lokalplanen. Den nye hal udløser krav 

om flere parkeringspladser.  

Vi har som skole været indkaldt til samarbejde med hallen 

for et halvt år siden, først i oktober hører vi fra dem og 

planafdelingen igen med et udkast til lokalplan og parkering. 

Her bliver det gjort klart, at parkering vil tage en del af 

fritids og pauseområder fra eleverne på skolen.  

Lokalplan stadig ikke vedtaget, og er tidligst færdig til juni. 

Peder holder møde med hal og planafdeling snarest.  

 

Peder   Lars 20. min 

Udviklingsmøde 25/11 (O) 
Kim fortæller om indholdet på vores udviklingsmøde. Clavis 
stod for mødet der havde emnet – ”det gode 
teamsamarbejde”. Oplæg fra Lars og drøftelser i teams. 

Sonja – Kim  10 min 
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Hvert team sluttede med et fokuspunkt/øvepunkt. Positive 
tilbagemeldinger fra de enkelte teams.  
 

Orientering fra ledelsen og bestyrelsesformand (O) 
 

Peter / Peder 5. min 

 


