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Referat skolebestyrelsesmøde 
 

Dato og tid: Den 9. feb. 2021  kl. 17.00 – 19.30  (mødet foregår teams) 

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 

Sonja / Kim 5. min 

Corona opdatering (O) 
Forældre: Det går rigtig godt, god virtuel skoledag med fast 
struktur, selvom børnene selvfølgelig gerne vil afsted. Rutinerne er 
blevet faste. Bekymring ang. det sociale, fordi de ikke kan være 
fysisk sammen. Ønske om at der i opstarten af genåbningen er 
fokus på det sociale. Online fællesskaber har fået mere tid, særligt 
ved de store, hvilket både er godt og skidt. Godt organiseret fra 
skolens side. Kan dog godt mærke at det er ved at være hårdt at 
være hjemme. Rart lige at få en opfordring og kommunikation ud 
fra ledelsen i forhold til, at der skal være kamera på.  
Skole: Kan godt mærke lidt større træthed hos eleverne. Vi har haft 
mere fokus på at se eleverne og anerkende deres indsats. Gode i 
lærergruppen til at hjælpe hinanden og dele idéer på kryds og 
tværs. Vi opfordrer eleverne til bevægelse i pauserne, og har også 
øget fokus på de kreative fag.  
I fase 1 er det rigtig dejligt at være tilbage på skolen. 

Alle 20. min 
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I SFO har der været fokus på de børn, der har haft brug for 
nødpasning. Vi mærker her i genåbningen, et stort behov for at 
dyrke det sociale og mange børn vil gerne blive i SFO.  
 
Vi bruger meget tid på planlægning, bemanding og koordinering. 
Det er bøvlet, men vi ser også lærere og pædagoger yde en helt 
ekstra ordinær indsats i denne situation.  

Regnskab 2020 – budget 2021(O D B) 
Præsentation af bilag. Regnskabsbemærkninger -  vi har et 
overskud på 1, 6 mio. Ca. den halve million er forud-modtagene 
tilskud, så de skal ikke indgå i overskud. Pengene stammer bl.a. fra 
DSA, EU projekt, Ordekspresprojekt, lejrskoler. Vi har derudover 
sparet på kontoret, vi har dog en fleksibilitet at vi bruger vikar. Vi 
har også sparet en pædagogindstilling og har haft lidt flere elever 
og børn i SFO. Alt sammen med til at skabe overskud.  
Budget 2021: 
Pengene bliver på skolen, så vi går ikke efter et overskud, men at vi 
går i nul.  Vi har afsat penge i budget til ombygningen både i 
forhold til en udeskole-tilbygning og evt. en dome på den nye 
tilbygning. Vi har valgt at ansætte Jens Christian hele næste 
skoleår.  Flere personaler skal have udbetalt 6. ferieuge. Afsat 
300.000 til inventar og et mindre beløb til at renovere 
atriumgården. Penge til IT udstyr er også højt, da vi har haft brug 
for indkøb af flere computere. Vi har imødekommet personalet 
ønsker i forhold til fagudvalg.  
Der er sat penge af til at betale for konsulenter, der kan søge 
fundraising.   
 
Plancherne over vores byggeri kommer snart. 

Peder  30. min 

Principper for lejrskoler (D B) 

Udkastet til principperne er rettet til. Inden det kommer ud til 

personalet gennemgås det igen i bestyrelsen, og der gives mulighed 

for input. Der er ændret på hvornår, der skal afholdes lejrskoler. På 

3., 5., 7 og 9. årgang. Samt hytteturer på 0 – 2.  

Kommentarer. 

- Skal der stå lidt om, at det er særligt for Højbo at prioritere 

lejrskoler også i forhold til det sociale og fællesskabet?  

- Hvordan med hytteturer i de små klasser? Hvor mange og 

hvornår. Forskellige input drøftes.  

- Vigtigt som forældre på Højboskolen at der er lejrskoler og 

at vi fastholder lejrskoler, ikke så vigtigt i forhold til hvornår 

lejrskoler afholdes.  

Alle  35 min 



HØJBOSKOLEN   
 

 

- For og imod hytteturer i de små klasser. Kunne man ikke 

stadig tage 2 overnatninger i 3. klasser? 1 overnatning til 1. 

og 2. og to til 3. årgang? 

 

Punktet kan tages på senere, men ikke et behov for at det bliver et 

stort punkt på et senere bestyrelsesmøde, blot orientering.  

 

Modernisering og udbygning (O) 
Udbudsprojektet er til gennemsyn. D. 28 udløber fristen for 
gennemsyn. Det bliver derefter sendt i udbud til 5 udvalgte 
entreprenørfirmaer.  
Plancheudstilling sættes op i næste uge. 

Peder  15. min  

Lokalplan for skole – hal -børnehave (O D) 

Der reserveres en del plads til parkering i lokalplan. Vi håber at 

lokalplanen snart vedtages og skubbes i høring snart.  

 

Peder  10. min 

Orientering fra ledelsen og bestyrelsesformand (O) 
 
 

Peter / Peder 5. min 

 


