
HØJBOSKOLEN   
 

 
Referat til skolebestyrelsesmøde 

 

Dato og tid: Den 16. juni 2021 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: Kim Rundell 

Afbud:  Sonja 

 

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 

 
 

Punkter ansvar Referat 

Godkendelse af referat (G) fra seneste møde Sonja / Kim Bemærkninger til sidste referat 
Høringssvaret blev ikke sendt rundt til alle inden det blev sendt afsted, da svar 
tiden var kortere end forventet.  

Corona opdatering / genåbning (O) Alle Vi må gerne gå tilbage til normal skoledag, men vi vælger ikke at gøre det ift. 
tilfælde af et corona tilfælde.  
Der er opbakning til at vi stadig vælger ikke at blande for meget på tværs af 
årgangene.  
Vi skal fortsætte med at teste til cirka 1. oktober.  
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Der bliver en corona venlig sidste skoledag for 9. klasserne. 
Program: 
9.00 - 9.15: Optog rundt om skolen - de enkelte årgange/klasser stiller op udenfor 
klasserne. 

9. 15 - 9.45 Herefter karamelkast - eleverne er fordelt i små grupper og kun en 
gruppe kommer på en tildelt årgange/klasse og kaster karameller. 
I forhold til retningslinjerne skal skolens elever blive i eget klasselokale og 9. 
klasserne er opmærksomme på at holde afstand til eleverne og spritter hænder 
inden.  
10.00 - 10.45 Virtuel afskeds hilsen fra 9. årgang. Der kommer link ud. 
11.00 - 12.00: Rundbold mod lærerne og vandkamp.  
12.00 - 12.30: Fælles frokost for 9. årgangselever i kantinen 
12.30: Flag allé - skolens elever stiller op 

Præsentation af hvordan vi har gjort med de nye 
muligheder for brugen af UUV tid (O-D) 

Lars / Kim/ Peder  Vi valgte at tage en timeout ift. skemaerne da vi gerne ville implementere de nye 
muligheder med omlægning af UUV til 2 personale timer.  
Derfor blev der afholdt et møde både i fase 1 og fase 2 hvor personalet kunne 
komme med ønsker.  
Det har været meget individuelt hvordan de forskellige årgange har ønsket at 
udnytte UUV timerne.  
udfordringen ift. SFO er at jo mere man omlægger UUV jo længere tid skal SFO´en 
have åbent.  
Mette: Glædeligt at børnene får noget af deres fritid tilbage.  
Niclas: Vi skal være opmærksom på de børn der ikke går i SFO, nu når skoledagen 
bliver kortere. Lars er meget opmærksom på de børn der ikke går i SFO.  

Modernisering og udbygning, status, faseopdeling, 
udfordringer (O / D) 

Peder  Peder har haft møder med de to direktører fra fælleden på teams, for 
efterfølgende at mødes fysisk. Det er i tæt dialog med byggeafdelingen hvorledes 
byggeprocessen kører videre.  
Pavilloner er på skolens regning, men der er endnu ikke ansøgt om byggetilladelse 
da der er tvivl om lovgrundlaget for at sætte pavilloner op, skal der støbes 
fundament eller ej.  
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Der er flere forskellige muligheder for hvor de kan placeres:  
direkte på parkeringspladsen 
i forlængelse af indskolingsfløjen 
På basket banen 
Der skal ikke meldes noget ud til forældre før vi ved 100% hvor og hvornår 
pavillonerne skal sættes op.  
 
Licitationen er flyttet til d. 25/6.  
Processen ift. opstart af byggeri er stadig i uge 27.  

Præsentation af nye pædagoger (O)  Lars Fra 1.8.2021 er der ansat 2 nye skolepædagoger. På 0. årgang er Natja Sørensen 
ansat på 37 timer. Natja er nyuddannet, men har erfaring fra 2 praktikker. Til 3. 
årgang er Karina Vestergaard ansat på 32 timer. Karina kommer fra en tilsvarende 
stilling på Parkvejens skole i Odder kommune. 
 

Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder næste 
skoleår 

Alle Første møde er 8/9 
Møderul – Peder laver udkast til datoerne 
Niklas foreslår at vi skal tilbage til at have temaer på til bestyrelsesmøderne, samt 
invitere elevrådet.  

Orientering fra ledelsen og bestyrelsesformand (O) Peter / Peder Den tidsbegrænset stilling genopslås, da dem vi havde valgt har fået andet arbejde.  
 
Der er desværre kommet en opsigelse i dag fra en medarbejder der har søgt om et 
års orlov for at varetage en kommunal opgave med ordekspressen.  
 
Summer camp afvikles i samarbejde med klubben i år.  
 
 

 


