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Referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato og tid: Den 7. oktober 2021 kl. 17.00 – 19.30 

Mødedeltagere: Peter Staghøj -  Mette Lund Jensen  - Niclas Renberg Gregersen - 

Peder Pedersen -  Sonja Pedersen - Kim Krøyer Rundell – Nikolaj og 

Karoline elever. 

Mødeleder Peter Staghøj 

Referent: Sonja Pedersen  

Afbud: Ole Boulund Knudsen - Lars Odgaard - Ole Grymer Hansen – Lars 

Nissen – Lotte Josephsen 

 

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. 

 

Velkomst til Elevrådsrepræsentanter 
Velkommen til elvrådsrepræsentanterne Nikolaj og Karoline. 
Begge er 15 år gammel og går i 9. klasse.  
Dejligt at elevrådet er med på skolebestyrelsesmøderne, vi prøver 
at tilpasse dagsordenen, når de deltager på møderne.  

Peter 5. min 

Præsentationsrunde 
Alle præsenterer sig selv og elevrådet fortæller om sit arbejde. 
Elevrådet arbejder med: Pauseområderne, system over udlån af 
pauseredskaber, trivsel og andre oplagte og udvalgte emner.  
 

Alle 10 min 

Forældresamarbejde, (O / D) 
Vi er i proces med arbejdet omkring principperne for skole/hjem 
samarbejdet. Dialog ud fra udsendte bilag. 
Punktet drøftes igen på næste møde. 
 

Alle 50. min 

Spisning Alle  

Godkendelse af referat (G) fra seneste møde Sonja / Kim 5. min 

Byggeri status (O) 
 

Peder / Alle 10. min 



HØJBOSKOLEN   
 

 

Byggeriet skrider fremad. Bygningsafdelingens nye direktør 
Kristen L Andersen følger byggeriet så tæt hun kan.  
Der er dog stadig, stor set dagligt store og små udfordringer og 
der er mange fejl og halve løsninger. Der er eksempelvis ikke 
tænkt ventilation i madkundskab og natur/teknologi. Der skal 
arbejdes hårdt fra skolens die på at fastholde at tingene leveres 
til de fastsatte tider.  
Der er en betydelig bekymring fra bestyrelsen i forhold til den 
belastning byggeriet medfører på personalet, særligt ledelse og 
service.  
Endvidere er bestyrelsen stærkt bekymret for økonomien i 
projektet med baggrund i de mange fejl i projekteringen. Punktet 
behandles på hvert bestyrelsesmøde.  
 

Rundvisning på byggeri 
- udskydes 

Peder 15. min 

Temaer til kommende bestyrelsesmøder (D / B) 
- udskydes 
- Tema: Bæredygtig ledelse? 

Alle 15. min 

Orientering fra ledelsen og bestyrelsesformand (O) 
Ledelsen: 

- Vi havde besøg af kommunaldirektøren Lars Clement i går. 
Det gik rigtig fint. 

- Thomas, ny lærer i indskolingen, er startet. 
- 3 nye frivillige er startet. De har fået en god start. Til 

næste bestyrelsesmøde kommer Mette og fortæller mere 
om det. 

- Der er lavet en fratrædelsesordning med skolechefen 
Torben. Der er lavet en konstituering af Peter, som er 
nuværende skoleleder på Gammel Ry.  

Skolebestyrelsen: 
- Forældrehenvendelse ang. åbning af døre og 

transportveje. Dette tages på næste møde. 
- Formand og Peder har været til dialogmøde. Det var rigtig 

godt og interessant.   
 

Peter / Peder 10. min 

 

Mødekalender og årshjul for bestyrelsen skoleår 21/22 
Onsdag. D. 8. sep. Tema: Forældre samarbejde 

Torsdag d. 7. okt.  Tema: Forældre samarbejdet  

Mandag d. 8. nov. Kontrakt 2022 + Skoleplan 2022/2023 + Internationale frivillige  

Tirsdag. D. 7. dec. Julefrokost Kontrakt 2022 + Skoleplan 2022/2023 

Onsdag d. 12. jan Tema Dysleksi og PLC 
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Torsdag d. 10. feb. Regnskab og budget 

Mandag d. 7. mar. Tema: Planlægning af valg til bestyrelsen 

Tirsdag d. 5. apr.  Tema Inklusion  

Onsdag d. 18. maj Tema Samarbejde med lokale foreninger 

Torsdag d. 16. jun. Årsafslutning 


