
   
 

Møde i skolebestyrelsen 27. oktober 2016.  
 
Mødet er fra 17.30 - 20.30 - der er spisning fra 17.00 - 17.30.  
  

Mødedeltagere: 
Anna Crawford Kromann, Jakob Thybo Stensgaard, Louise Jensen, Malene Borum Pedersen, Mette Villekær 
Østergaard, Michael Nygaard, Anders Møller, Kathryn Nielsen, Brith Jøker 
 
Fra skolens ledelse:  
Helle Albrechtsen, konstitueret skoleleder  
Joan Sindberg, administrativ leder  
 

Dagsorden – MED REFERAT  
 

1. Punkter til orientering 
 Materiale fra Mette vedr. Fondsansøgninger - sendt til skolebestyrelsen 23. september 2016 
 Anders, Mette, Jakob og Helle er tilmeldt rådmandens dialogmøde 21.november 
 Husk ekstraordinært møde i skolebestyrelsen i forlængelse af revideret tidsplan for ansættelse af ny 

skoleleder - 24. november 2016 - klokken 20.00 
 Mødetidspunkt 

 
BESLUTNING: 
Mette holder "fingeren på pulsen" og sender relevant materiale til Joan. Jakob efterspørger en over-
sigt over projekter mhp. overblik over hvornår der er plads til nye aktiviteter. 
Mødetidspunkt fastholdes - mødet starter 17.30 - der er spisning fra 17.00. 

 
2. IT - udstyr i klasselokalerne - orientering 

Der har i sidste skoleår været nedsat en arbejdsgruppe (Anders og Britt) mhp. at forsøge at finde ekstern 
finansiering til en opdatering af interaktive tavler på skolen. 

 
BESLUTNING: 
Punktet er "parkeret" - pga. vakant skoleleder stilling. Det vurderes, at det er meget svært at få eks-
tern finansiering uden et pædagogisk indhold i projektbeskrivelsen. Der forslås crowd-funding, kon-
takt med lokalt erhvervsliv. Skolebestyrelsen tilkendegiver et stort ønske om at IT-faciliteterne opda-
teres. Det foreslås, at der tages kontakt til uddannelsesinstitutionerne. 
  
Det aftales, at punktet drøftes på næste møde. 

 
3. Eksterne medlemmer i skolebestyrelsen - beslutning 

Skolebestyrelsen bedes drøfte forslaget fra de skolefrivillige om, at de vælger en repræsentant, som heref-
ter udpeges til skolebestyrelsen. 

  



   
 

Ifølge vedtægterne for skolebestyrelsen er det muligt at udpege to eksterne medlemmer af skolebestyrel-
sen. De sidste to år har der siddet en repræsentant for idrætsforeningen og en repræsentant fra det lokale 
erhvervsliv. Hvis der ikke findes kandidater heriblandt har de skolefrivillige foreslået, at de kan prøve at 
vælge en kandidat. 

 

BESLUTNING: 
Skolebestyrelsen er indstillet på at udpege en repræsentant fra de skolefrivillige. Derudover kontak-
tes idrætsforeningen mhp. udpegning af medlem nr. to. 
Elevrådet inviteres på næste møde til en drøftelse af det kommende samarbejde. 
  

4. Værdigrundlag, ordensregler og undervisningsmiljøvurdering - drøftelse 
Skolebestyrelsen bedes - med afsæt i det eksisterende værdigrundlag - drøfte om der er behov for revide-
ring. 
  
Skolens værdigrundlag ligger på skolens hjemmeside - efter planen skal det justeres oktober 2016. Vedlagte 
vejledning forklarer skolebestyrelsens og skolelederens opgaver og roller i forbindelse med undervisnings-
miljøvurdering, ordensregler og værdigrundlag. 
  
Link til Højvangskolens værdigrundlag: 
http://hoejvangskolenaarhus.skoleporten.dk/sp/file/c744c287-9765-4be1-98f8-5a984372e010  
  

 

BESLUTNING: 
Værdigrundlaget gennemgås - og godkendes/opdateres uden ændringer.  
 
Det foreslås, at en revision udskydes til ledelsessituationen er afklaret. Skolebestyrelsen fremhæver 
vigtigheden af at glæde bliver en del af skolens hverdag. Derudover er der følgende input til det vi-
dere arbejde med værdigrundlaget: 

- At en revision af skolens værdier fordrer en proces med bred involvering af forældre og skolens 
medarbejdere. 

- Det foreslås, at der i præsentationer sættes fokus på at gøre dokumentet mere "livlig" 
- Mette uddeler mål og værdier fra Friskolen til inspiration - og foreslår et ønske om at glæde 

tilføjes.  
 

5. Stikord til årshjul (bruttolisten) for skolebestyrelsen - drøftelse 
Skolebestyrelsen bedes drøfte prioritering af kommende års arbejde med udgangspunkt i følgende over-
skrifter for arbejdet. 
 Kvalitetssamtale og opfølgning herpå 
 Økonomi - godkendelse af skolens budget (se tidsplan fra 21. September) 
 Forældresamarbejde - drøftes nedenfor 
 Skoleårets planlægning - godkendelse af timefordelingsplan – 5. marts 2016 

  
Inspirationsmateriale fra medlemmer: 
 http://nordicparenting.dk/2016/09/24/dansk-skole-forbod-mobiltelefoner-nu-er-vi-begyndt-snakke-

sammen-fortaeller-eleverne/ 
 http://www.folkeskolen.dk/593781/masseeksperiment-om-musiks-betydning-for-laering 
 fodboldfritid.dk - som supplement til SFO (linket henviser til facebook) 

http://hoejvangskolenaarhus.skoleporten.dk/sp/file/c744c287-9765-4be1-98f8-5a984372e010
http://nordicparenting.dk/2016/09/24/dansk-skole-forbod-mobiltelefoner-nu-er-vi-begyndt-snakke-sammen-fortaeller-eleverne/
http://nordicparenting.dk/2016/09/24/dansk-skole-forbod-mobiltelefoner-nu-er-vi-begyndt-snakke-sammen-fortaeller-eleverne/
http://www.folkeskolen.dk/593781/masseeksperiment-om-musiks-betydning-for-laering
https://www.facebook.com/fodboldfritid


   
 

BESLUTNING: 
Følgende tilføjes til bruttolisten: 
- Udvikling af i SFO 
- Konvertering af understøttende undervisning - skal godkendes i januar 
- Opfølgning på punkter fra sidste år 
- Bevægelse i fagene – status 
- Forældresamarbejde og kommunikation 
- Sygefravær  
- Opfølgning på oplæg om netetik 

  
Slettes: 

- Kvalitetssamtale - da den næste først finder sted i 2018 
  
Drøftelsen vedrørende ipads/spilledage - videreformidles til SFO forældrebestyrelsen. 
 
Se opdateret bruttoliste sidst i referatet. 

  

6. Forældresamarbejde - drøftelse 
Skolebestyrelsen bedes - med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål - drøfte, hvordan skolebestyrelsen 
kan medvirke til at udvikle forældresamarbejdet på Højvangskolen? 

a. Hvad kan man involvere forældre i? 
b. Hvordan involverer man forældrene? 
c. Hvilke tiltag ønsker skolebestyrelsen prioritere?? 

  

BESLUTNING: 
Bestyrelsen har besluttet tre overordnede temaer, man kan arbejde videre med ift. forældresamar-
bejde: 
- skabelsen af den gode historie om skolen/fester eller andre "fejringer" på skolen 
- forældres rolle i at gøre børn klar til læring gennem søvn, kost, motion, sociale og personlige 

kompetencer 
- verden på skolen og skolen ud i verden: forældre der er på skolen og bidrager til skolen og sko-

len der tager ud til verden (forældres arbejdspladser mm). 
 
Malene, Anders, Michael og Anna fordeler os på de to første grupper 
Mette, Britt og Jakob tager den sidste.  
 
Det aftales, at hver gruppe forbereder punktet til drøftelse til næste møde. 

 

7. Eventuelt 
 

 

  



   
 

PUNKTER TIL KOMMENDE MØDER (bruttolisten) for skolebestyrelsen 
 
Skolebestyrelsen bedes drøfte prioritering af kommende års arbejde med udgangspunkt i følgende over-
skrifter for arbejdet. 

- Økonomi - godkendelse af skolens budget (se tidsplan fra 21.september 2016) 
- Forældresamarbejde - drøftes nedenfor 
- Skoleårets planlægning - godkendelse af timefordelingsplan – 5. marts 2016 
- Udvikling af i SFO 
- Konvertering af understøttende undervisning - skal godkendes i januar 
- Opfølgning på punkter fra sidste år 
- Bevægelse i fagene – status 
- Forældresamarbejde og kommunikation 
- Sygefravær  
- Opfølgning på oplæg om netetik 

  
  

 


