
   
 

Møde i skolebestyrelsen 22. maj 2017.  
Mødet er fra 17.30 - 20.00 - der er spisning og smalltalk fra 17.00 - 17.30. 
  

Mødedeltagere: 
Anna Crawford Kromann, Louise Jensen, Malene Borum Pedersen, Mette Villekær Østergaard, Michael Ny-
gaard, Brith Jøker, Niels Lyhne og Carsten Brønden, Jakob Thybo Stensgaard,  
 
Fra skolens ledelse:  
Ivan Børsting, skoleleder 
Joan Sindberg, administrativ leder  
 
Afbud fra: 
Kathryn Nielsen (medarbejderrepræsentant), Anders Møller, Helle Albrechtsen, Liv Maagaard (elevrådet) 
 

Dagsorden - med referat 
 

1. Ivan Børsting – ny skoleleder på Højvangskolen 
 

Referat: 
Ivan Børsting fortæller om sine oplevelser efter 14 dage på Højvangskolen og fremlægger sit første 
udkast for visioner for Højvangskolen.  

 
2. Skolebestyrelsens principper – status på principper 

Skolebestyrelsen principper kan ses her – skolebestyrelsen bedes afklare om der er behov for revide-
ring og nye principper.  

http://hoejvangskolenaarhus.skoleporten.dk/sp/243515/dokumenter/4f3034fb-0cc5-4561-8504-

0356da39dc0c/ 

- Eksempel på arbejde med nyt princip: 
- Digital dannelse 

- Der opleves i dagligdagen store udfordringer med at få fokus og ro til læring og fælles-
skabet i klasserne. Derfor foreslår skolens ledelse, at man i en forsøgsperiode ramme-
sætter brugen af mobiler således at eleverne om morgenen lægger telefonen i en kasse 
og først får den udleveret om eftermiddagen.  

 
Referat: 
Skolens ledelse laver oplæg til (lovpligtige) principper til næste møde til drøftelse (og godkendelse). 
Punktet sættes på dagsorden til næste møde, og udkast til principperne udsendes sammen med 
dagsorden. 
 
Se mail fra Ivan Børsting sidst i referatet. 
 

http://hoejvangskolenaarhus.skoleporten.dk/sp/243515/dokumenter/4f3034fb-0cc5-4561-8504-0356da39dc0c/
http://hoejvangskolenaarhus.skoleporten.dk/sp/243515/dokumenter/4f3034fb-0cc5-4561-8504-0356da39dc0c/


   
 

3. Oplæg vedrørende indskoling – ved Kirsten Søndermark Bentzen, pædagogisk 
leder indskoling 
På baggrund af ønske fra skolebestyrelsen er Kirsten inviteret til at give et oplæg om status på arbej-
det i indskoling og SFO 

 
Referat: 
Punktet udskydes til næste møde. 

 
4. Eventuelt 

 Oprettelse af forældrebank – punktet udskydes til næste møde 

 Punktet vedrørende forældresamskabelse (opsamling fra sidste møde) sættes på dagsorden til 
næste møde 

 
Mail fra Ivan 
Kære alle 

 

Tak for i går. Endnu en behagelig oplevelse på Højvangskolen. 

 

Som lovet vender jeg tilbage med lidt info om de 7 lovpligtige principper. Læs nedenfor. Herudover vil I, i lø-

bet af den kommende tid, modtage mine (ledelsens) udkast til nye principper for Højvangskolen.  

 

Ha en fremragende dag! 

Ivan 

 

I folkeskolelovens § 44, stk. 2 nævnes nogle af de områder, som skolebestyrelsen skal fastsætte 

principper om, herunder (Klik på link for konkrete eksempler): 

1. undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoleda-
gens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejde med lokalsamfundets kultur- 
og idrætsliv, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser. 

2. adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale mu-
sikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, 

3. samarbejdet mellem skole og hjem , og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet 
4. underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen 
5. arbejdets fordeling mellem lærerne 
6. fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. 
7. skolefritidsordningens virksomhed . 

Herudover kan skolebestyrelsen fastsætte principper om alle aspekter af skolens virksomhed. 

Eksempelvis har en del skoler lavet et princip for specialundervisning og et princip for inklusion.  

Se flere værktøjer til at lave et princip om inklusion. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182008#P71
http://skole-foraeldre.dk/artikel/undervisningens-organisering-0
http://skole-foraeldre.dk/artikel/underst%C3%B8ttende-undervisning
http://skole-foraeldre.dk/artikel/samarbejde-med-det-lokale-kultur-og-idr%C3%A6tsliv
http://skole-foraeldre.dk/artikel/samarbejde-med-det-lokale-kultur-og-idr%C3%A6tsliv
http://skole-foraeldre.dk/artikel/opfyldelse-af-undervisningspligten-ved-ud%C3%B8velse-af-eliteidr%C3%A6t-eller-deltagelse-i-musikskole
http://skole-foraeldre.dk/artikel/opfyldelse-af-undervisningspligten-ved-ud%C3%B8velse-af-eliteidr%C3%A6t-eller-deltagelse-i-musikskole
http://skole-foraeldre.dk/artikel/principper
http://www.google.dk/#hl=da&cp=63&gs_id=4u&xhr=t&q=underretning+af+hjemmene+om+elevernes+udbytte+af+undervisningen&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=underretning+af+hjem
http://www.google.dk/#hl=da&output=search&sclient=psy-ab&q=arbejdets%20fordeling%20mellem%20l%C3%A6rerne&oq=&aq=&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=37b80b7cdf246a54&biw=1280&bih=867&pf=p&pdl=3000
http://www.google.com/search?q=f%C3%A6llesarrangementer+for+eleverne&rls=com.microsoft:da&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1
http://www.google.com/search?q=f%C3%A6llesarrangementer+for+eleverne&rls=com.microsoft:da&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1#hl=da&rls=com.microsoft:da&sclient=psy-ab&q=skolefritidsordningens+virksomhed+-aarhus+-gronlokke+-skolen+-halsn%C3%A6s+-dafolo+-selskabsstyrelsen+-vejen+-k%C3%B8ge&oq=skolefritidsordningens+virksomhed+-aarhus+-gronlokke+-skolen+-halsn%C3%A6s+-dafolo+-sels
https://www.google.dk/#hl=da&sclient=psy-ab&q=princip+for+specialundervisning&oq=princip+for+specialundervisning&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=hp.3...54336l58196l5l58739l19l19l0l0l0l0l133l1162l17j2l19l0.frgbld.&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&fp=a0218db1f0754ebb&biw=1280&bi
https://www.google.dk/#hl=da&sclient=psy-ab&q=princip+for+inklusion&oq=princip+for+inklusion&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=hp.3...30936l33326l4l33949l12l12l0l0l0l0l67l669l12l12l0.frgbld.&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&fp=a0218db1f0754ebb&biw=1280&bih=866
http://www.inklusionsklar.dk/Vaerktoejskasse.aspx

