
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde den 6. marts 2017 

Mødedeltagere: 

Mette Villekær Østergaard (mødeleder), Anna Crawford Kromann, Louise Jensen, Michael Nygaard, Anders 
Møller, Kathryn Nielsen, Brith Jøker og Carsten Brønden 
Fra skolens ledelse:  
Helle Albrechtsen (HE), konstitueret skoleleder  
Joan Sindberg (JS), administrativ leder  
 
Thorkild Andersen (områdechef B&U) deltager i punkt 1 – ansættelse af ny skoleleder. 

Afbud fra Jakob Thybo Stensgaard, Niels Lyhne, Malene Borum Pedersen, Liv Magaard 7C, Magnus 
Drachmann 7C 

 
Kl. 17.00 – 17.30 

 
Fælles spisning 

Kl. 17.30 – 18.00 Ansættelse af ny skoleleder –  
Områdechef Thorkil Andersen deltager i dette punkt  

 Referat: 
TA orienterer om ansættelsesprocessen, herunder at der ved 
ansøgningsfristens udløb er 18 ansøgninger til skolelederstillingen. 
Skolebestyrelsen giver følgende input til ansættelse af en ny skoleleder: 

- Ikke nødvendigvis en leder der igangsætter en masse nye initiativer 
- En person der er nærværende og kan håndtere pres og krydspres 
- Synlig person, der kan stå forrest 
- En person der tør være leder 
- En person, som kan være et ansigt på den nye skole og kan være 

med til at skrive den nye historie 
Anna afklarer om hun har mulighed for at deltage i ansættelsesprocessen. 

Kl. 18.00 – 18.15 Fra elevrådet 

 Referat: 
Punktet udgår. 

Kl.18.15 -18.25 Orientering om regnskab for 2016 v/Joan 

 Referat: 
Skolebestyrelsen tager regnskabet til efterretning. 
Der er stor ros til ledelse og medarbejdere for den store indsats i 
forbindelse med opnåelse af gældsafviklingsmål 
Skolebestyrelsen problematiserer udlægningsmodellens konsekvenser for 
Højvangskolens økonomiske råderum. 

Kl. 18.25 – 18.45 Godkendelse af budget 
Budget for 2017 fremlægges af Joan 

 Referat: 
Budget for skole og SFO godkendes af skolebestyrelsen med følgende 
bemærkninger. 



Skolebestyrelsens anbefaling er, at så snart der er råderum i skolens 
økonomi anvendes et råderum til en opgradering af skolens IT-faciliteter 
Skolebestyrelsen peger endvidere på, at man i forbindelse med 
fordelingen af fagbudgetter skal se på muligheden for at igangsætte IT-
udviklingsprojekter med mulighed for ekstern/fondsfinansiering. 

Kl. 18.45 – 19.10 Godkendelse af timefordelingsplan (bilag) 
Forslag til timefordelingsplan fremlægges af Helle 

 Referat: 
HE gennemgår timefordelingsplanen. Der planlægges med 4 
fordybelsesuger i næste skoleår.  
Skolebestyrelsen godkender den forelagte timefordelingsplan med 
følgende bemærkninger: 

- skolebestyrelsen understøtter MED-udvalgets bemærkning om, at 
der fortsat skal være opmærksomhed omkring fravalget af de 
kreative fag frem for de boglige fag på mellemtrinnet 

- At det kreative element på længere sigt skal indarbejdes i alle fag. 
 

Kl. 19.10 – 19.15 Pause 

Kl. 19.15 – 20.25 Forældresamarbejde – punktet er en fortsættelse af den 
drøftelse bestyrelsen havde ved mødet den 23.01.2017 
Se bilag fra dette møde. 
Helle fremlægger hvordan praksis vedr. job og uddannelse 
(”skolen i samfundet”) er p.t. 

 Referat: 
Anna efterspørger ledelsens input til oplægget. Helle fortæller om det 
arbejde som allerede er i gang og foreslår at oplægget fokuserer på, hvad 
man som forældre kan bidrage med. Der er en længere drøftelse af 
hvordan man bedst får kvalificeret arbejdet. 
 
Det aftales: 

- At oplæggene indgår i de videre drøftelser. De eksisterende oplæg 
indgår som udkast i det videre arbejde 

- At ledelsen afklarer hvordan man vil gribe en intern proces an i 
personalegruppen mhp. at styrke forældresamskabelse – der 
fremlægges en tidsplan på næste møde 

- At den del af oplægget som omfatter forældre alene evt. kan rulles 
i gang på de kommende forældremøder (trivselsgrupper mm), og 
på intromøder for forældre til kommende skolebørn. Evt. udrulning 
drøftes på næste møde 

-  

20.25  – 21.00 Orienteringspunkter 
 

 Referat: 



 Skolebestyrelsernes dag – 30. marts 2017 – der er tilmelding via 
linket på mailen 

 Orientering om planlægning af næste skoleår – HE uddeler tidsplan  

 Status vedr. overflytning af 4. årgangs SFO til klub – HE gennemgår 
status 

 Husk - ekstraordinært bestyrelsesmøde – 23. marts 2017 – klokken 
20.30 

 Kirsten (pædagogisk leder indskoling) inviteres til næste møde – 
mhp. oplæg om status og strategi for indskoling 

 


