
Referat af skolebestyrelsesmøde den 18.04.2018 

Afbud fra: Michael Nygaard, Jakob Stensgaard, Søren Emil Jensen, Amin 9.B, Asger 9.B 
 

Pkt. Emne Oplægsholder 
(navn) 

Involvering 

1 Velkomst og opfølgning fra sidste møde (jf. referat) 
I referatet fra det seneste møde skal tilføjes: ”Ros til elevrådsrepræsentanterne for deres 
arbejde med bevægelse”. 
Tilbagemelding fra MED-møde vedr. antimobbestrategi: Konklusionen var, at dokumentet skal 
skrives om, det er for detaljeret. Intentionerne i dokumentet er gode. Vi ønsker at lave en 
overordnet antimobbestrategi med bilag, som indeholder ideer til hvad der kan gøres for at 
forebygge mobning.  
Selve mobbestrategien skal indeholde en definition af mobning, en overordnet del om 
hvordan vi forbygger mobning og et afsnit om hvad vi gør, når vi oplever mobning. 
Ledelsen udarbejder et forslag, som fremlægges for personalet før næste 
skolebestyrelsesmøde i juni. 
 

Mette Info/opfølgning 

2 Nyt fra ledelsen (bl.a. ny indskolingsleder, status på ny adm. leder, nyt på hjemmesiden etc.) 
Vi har ansat en ny indskolingsleder Lise Juul Agerholm, som p.t. er ansat ved ”Ung i Aarhus” 
Der er indkaldt én ansøger til 2. samtale vedr. stillingen som administrativ leder. 
Orientering vedr. fagfordelingen. 
Orientering om at de eksisterende tre 8. klasser sammenlægges til to 9. klasser.  
 

Ivan & Helle Info 

3 Nyt fra medarbejderne (bl.a. ny repræsentant, oplevelse af processen ved fagfordeling) 
Positivt at fagfordelingen afvikledes over nogle få timer en onsdag. Nye lærere oplevede 
processen som frustrerende, de følte sig overhalet indenom og følte at de skulle tage 
tilbageværende fag. 
Fint, at fagfordelingen både på papir og i TRIO startes inden fag- og opgavefordelingsdagen. 

Louise & Søren Info 
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Det er fortsat et ønske, at vi sætter papirudgave op noget tid inden TRIO åbnes. 
Nogle kunne tænke sig at være mere inddraget i processen. Nogle synes, at det er lang tid at 
sidde, hvis man er færdig med sit skema. 
En mentor kunne måske gøre nye lærere mentalt klar til fagfordelingen. 
 

4 Nyt fra eleverne 
Intet:  

Asger & Amin Info 

5 Planlægning af årsberetning: 
Ledelsen finder tidspunktet for hvornår skolebestyrelsens årsberetning skal være færdig. 
Skolebestyrelsen har et indlæg i kvalitetsrapporten, som måske kunne være en del af 
årsberetningen.  
Væsentligste områder fra det forgangne år: 
Stabilitet i ledelsen 
It – projektorer 
Bevægelse 
Louise,  Brith, Anna og  Anders laver årsberetningen. 

Mette Diskussion 

 6 Planlægning af forældremøde: 
Drøftelse af hvordan skolebestyrelsen kan blive ”synlig” for forældre på skolen. Kan de 
arrangementer der i forvejen er på skolen – forældremøder, fester mm.- være en egnet 
platform til f.eks. fremlæggelse af skolebestyrelsens årsberetning. 
Gruppen som laver årsberetning laver et oplæg til skolebestyrelsen. 
Anders, Anna, Brith og Louise 
 

Mette Diskussion 

7 Planlægning af valg til skolebestyrelsen: 
Valget foregår digitalt.  
Jakob, Mette, Ander og Niels planlægger valget til skolebestyrelsen. 
Der er mulighed for, at der kan skrives et indlæg i Idrætsforeningens blad ”Riposten” 
 

Mette Diskussion 
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8 Inklusionsindsats: 
Orientering om inklusionsindsatsen der træder i kraft fra næste skoleår, v/Ivan. 
Spørgsmål vedr. det at børnene sættes i et mindre fællesskab, og hvorvidt læringen hos 
børnene kan tages med ind i klasselokalet.  
Information om at PPR har mulighed for at bistå lærere/skolen med viden og sparring.  
Ledelsen opfordres til at tage en dialog med Anna vedr. inklusionsområdet. 
Skolebestyrelsen vil gerne opdateres om udviklingen i inklusionstiltaget på kommende møder. 
Drøftelse af hvilken rolle ”Professionelle Læringsfællesskaber” kan spille i forbindelse med 
vores inklusionsindsats. 
 
 

Ivan & Dorthe Info 

9 Værdiregelsæt: Input til proces 
Punktet udskydes til næste møde. 

Anna & Carsten Diskussion 

10 Eventuelt  
Ønskeligt, at datoerne for de kommende møder kommer til at stå nederst på dagsordenen 
sammen med en bruttoliste over punkter, Skolebestyrelsen ønsker at drøfte. 
 

Alle Input 

 
Vedr. deadline for årsberetning: 
Følgende er kopi af ”Folkeskoleloven” og her er ikke fastsat en deadline: 

Stk. 12. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. 
Stk. 13. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen, 

jf. stk. 12. 
 

Jeg er ikke klar over om der i ”forretningsordenen for Skolebestyrelsen” er en deadline – kan ikke umiddelbart finde ”Forretningsordenen” på Højvangskolens hjemmeside. 

 


