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Referat af møde i skolebestyrelsen den 20.09.17 
 

Afbud fra: Brith Jøker og Niels Lyhne  

Mette Villekær Østergaard og Kathryn Nielsen deltager til kl. 19.00 

 

Kirsten Bendtzen deltager med indlæg vedr. SFOen 

 

Referent: Helle Albrechtsen 

 

Uden for dagsordenen blev det vedtaget, at punktet: ”Nyt fra Elevrådet” skal tilføjes fremti-

dige mødedagsordner. 

 

 

1. Nyt fra ledelsen: 
Vi har sat nye processer i gang vedr. henholdsvis morgensamlinger og international 
udveksling. I begge projekter er der nedsat en ad-hoc gruppe.  
 
Ivan har været i Irland for at oprette kontakter til andre skoleledere/skoler, med hen-
blik på at aftale udveksling. Vi kommunikerer p.t med en skole i Finland. 
 
Det er muligt, at søge midler til såvel ansøgning, som selve projektet vedr. udveks-
ling. 
Mette opfordrer til at vi bruger hende/hendes viden i forbindelse med ansøgning om 
midler til udveksling.  

 
Nyhedsbrevet til forældrene er lige på trapperne. 
 
Ivan orienterede om, at der skal bygges ud på Højvangskolen. Det er anslået, at der 
kommer til at mangle 3 -5 undervisningslokaler i løbet af de næste år. 
 
Der installeres projektorer i undervisningslokalerne med start i udskolingen i uge 43. 
 
Ledelsen på skolen er blevet mere ”synlig”. Ledelsen deltager i team- og fagud-
valgsmøder og i undervisningen i højere grad end tidligere.  
 
Spørgsmål fra bestyrelsen vedr. hvor langt skolen er med ”Bring Your Own Device”. 
Vi har valgt, at udskyde indkøb af skabe til elevernes private computere, hvorfor vi 
ikke endnu har iværksat ”Bring Your Own Device”. 
 

 
 

2. Nyt fra medarbejderne: 
Personalet kan mærke, at der er ”synlig ledelse”, at der er deltagelse i møder og 
handlekraft. Der mærkes en lyst til at indgå i udvikling og nye projekter hos perso-
nalet. 
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3. Principper, politiker & strategier (mobilpolitik og princip for den åbne skole): 

 
Mobiltelefoner og I-pads: 

Ivan orienterede om de eksisterende principper for brug af mobiltelefoner/I-pads i 

skole- og SFO-tiden. 

Debat om de udfordringer, der er er ved mobiltelefoner i skole- og SFO-tiden. 

 

Forskellige forslag blev fremsat: 

- Workshops for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling vedr. god brug af 

mobiltelefoner. 

- Workshops for forældre 

- Oplægsholder- oplæg for personalet 

 

Skolebestyrelsen ønsker, at skolens ledelse indsamler evidens vedr. brug af mobil-

telefoner i skole- og SFO-tiden, lodder stemningen i forhold til, hvad der kan virke 

på denne skole i både undervisningstiden, frikvartererne og SFO-tiden, og efterføl-

gende præsenterer et oplæg til princip for brug af mobiltelefoner o:g I-pads for sko-

lebestyrelsen på bestyrelsens møde den 27.november 2017.  

 

Åben Skole: 

Ledelsen sender materiale vedr. uddannelse og job, samt et udkast til princip vedr. 

den åbne skole til skolebestyrelsen inden næste møde. 

  
 

4. Indlæg fra Kirsten omkring indskoling/SFO: 
 
SFO-tilbuddet er et af fokuspunkterne i dette skoleår. Der er for øjeblikket ikke et 
fælles pædagogisk grundlag for SFO-tilbuddet. 
Status for SFO lige nu er, at sygefraværet er faldende, personalets trivsel er bedre 
en tidligere og der er tilført ekstra ressourcer, helt konkret en halv stilling.  
 
Pædagogerne knytter undervisningstiden og SFO-tiden sammen. De er med i un-
dervisningen og arbejder som klassepædagoger og med inklusion i skoletiden. 
 
Der er morgensang i indskolingen om tirsdag kl. 10.00. 
 
Sidste skoleår blev der lavet en indsats i forhold til rene toiletter og en oprydnings-
indsats i indskolingen. 
 
I SFO-tiden er der fokus på, at SFOen skal være et rart sted at være, hvor børnene 
skal kunne have det godt i sociale fællesskaber. 
Der er altid forskellige aktiviteter, som børnene melder sig til frivilligt. 
I indeværende år er året opdelt i fire perioder, hvor der arbejdes med fokusemner i 
hver periode. 



   
 

Højvangskolen Klokkeskovvej 1, Stavtrup, 8260 Viby J, e-mail: hjv@aaks.aarhus.dk  

SFO-personalet arbejder for øjeblikket på at få kontakt til idrætsforeninger med hen-
blik på samarbejde.  
 
Både sidste skoleår og i dette skoleår har der været fokus på inklusionsindsatsen. 
 
SFO-personalet har desuden fokus på kommunikation med forældre. Ugebrevene 
fra SFO-en fortsætter, men i en lidt anden form. Der er en tavle i SFO, hvor der 
kommunikeres. 
Der er oprettet et SFO-forældreråd, men fremmødet, når der skal vælges forældre-
råd, er yderst sparsomt. 
Bestyrelsen anerkender at nyhedsbrevene er blevet bedre, men efterlyser en kom-
munikationsstrategi, da nyhedsbreve ind imellem ”forsvinder” for hurtigt, og det kan 
være svært at finde alle oplysninger i kommunikationsstrømmen.  
  
Fra dette skoleår er strukturen i vores SFO ændret. SFO-en er blevet samlet, så 
pædagogerne nu følger børnene fra 0. til 3. klasse. 
 
Der er planlagt en pæd. dag, med henblik på uddannelse af pædagoger og støtte-
personer. 
 
Der skal i det kommende år arbejdes med et nyt pædagogisk grundlag for SFO-til-
buddet. 
 
Skolebestyrelsen ønsker at få tilsendt de faktiske tal for udviklingen i sygefraværet.  
  
Der blev spurgt til den synlige ledelse i indskolingen og til, hvordan der arbejdes 
med at der er to voksne i klassen. Herudover blev der ytret ønske om, at der plan-
lægges aktiviteter, børnene skal deltage i, at der er ”arrangerede” aktiviteter for bør-
nene, som inddrager de børn, som ikke deltager i aktiviteter, eller er tilbøjelige til al-
tid at vælge de samme aktiviteter. Herudover var der spørgsmål til rammerne – der 
er mange børn på et lille område. 
 
Til spørgsmålet vedr. to voksne i klassen blev der svaret, at der i alle team laves en 
samarbejdsaftale, som bl.a. omhandler, hvordan der arbejdes med to voksne i klas-
sen. 
Vedr. friheden til at vælge eller undlade at vælge aktiviteter, blev der efter nogen 
drøftelse konkluderet, at drøftelsen havde principiel karakter, og ikke umiddelbart 
kunne afsluttes, men at vi på skolen arbejder videre med udvikling af SFO-tilbuddet.  
 
 
 

5. Bevægelse i undervisningen: 

Mange klasser er tilmeldt skolernes sundhedsuger ”Aktiv rundt i DK” med fokus på 

sundhed og bevægelse. 

Bestyrelsen opfordrer til at vi næste år, gør ugerne til et skoleinitiativ, hvor alle klas-

ser deltager. 

3 af de 8 valgfag for 7. -9 årgang har fokus på bevægelse. 



   
 

Højvangskolen Klokkeskovvej 1, Stavtrup, 8260 Viby J, e-mail: hjv@aaks.aarhus.dk  

Bestyrelsen ønsker, at elevrådets repræsentanter ved næste møde spørges om, 

hvorvidt de oplever, at de får bevæget sig i undervisningen.  
 

6. Forældrebank: 
Skolebestyrelsen er positivt stemt overfor, at vi etablerer forældrebank i en eller an-
den form. Vi arbejder videre med ideen. 
 

7. Evt. 
a. kan vi afholde møderne fremover på 2 timer? 

Forespørgslen blev besvaret med et ”Nej”. 
b. Helle forklarede hvorfor vi fra Højvangskolens side har valgt at stoppe den 

frivillige mentorordning. Både antallet af elever, der ville kunne komme i be-
tragtning, og det økonomiske aspekt har haft betydning for beslutningen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


