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Pkt. Emne Oplægsholder 
(navn) 

1 Velkomst og opfølgning fra sidste møde (jf. referat) Mette 

 Ændring af dagsordenen: Under punkt 7 tilføjes trivselsrapporten.  
Helle og Ivan spørger Dorthe Larsen om det vil passe hende, at komme på bestyrelsesmøde i december og fortælle 
om erfaringer med inklusionsprojektet. 
Sorgplan skal på mødet i december. 
 

 

2 Nyt fra ledelsen (bl.a. byggeprojekt) Ivan & Helle 

 Vedr. byggeprojekt: Styregruppen består af Dorthe Alber, projektleder og ”bygherre”, Rikke Herold og Per Tjerrild 
fra FU, Kåre Graversen, Ivan Børsting og Helle Albrechtsen fra Højvangskolen samt endnu en person fra FU. 
Styregruppen tager beslutning om en helhedsplan. Herudover nedsættes der forskellige arbejdsgrupper, hvor per-
sonsammensætningen afspejler den opgave der skal løses. 
I løbet af processen er beløbet for byggeprojektet ændret. Bl.a. derfor har mødeindholdet indtil nu været undersø-
gelser af, hvad der er muligt indenfor den givne ramme. 
Projektet bygger på prognoser, vi ikke er enige i. Vi ser et behov for uv-lokaler, som ikke er det samme som bereg-
ningerne/prognoserne viser. 
Vedr. SFO: Projektet vedr. udearealerne i SFOen skal omkring forvaltningen inden vi starter, da vi vil være sikre på, 
at der ikke skal bygges på de arealer, vi vil anvende. Der har været møde med firmaet, der skal bygge udearea-
lerne. Firmaet arbejder videre med et konkret tilbud. 
Vedr. samarbejde med Friskolen: Der iværksættes et samarbejde mellem Aarhus Friskole og Højvangskolen. 
Vedr. § 16b: Ivan orienterede om §16b i Folkeskoleloven og Thomas Medoms ansøgning om dispensation, som 
ikke er imødekommet. Det betyder at der kan komme ændringer i forhold til længden af indskolingselevernes skole-
dag og den måde vi arbejder på i indskolingen 
 

 

3 Nyt fra medarbejderne Louise & Line 

  
Medarbejderne er opmærksomme på at Skolebestyrelsen efterspørger, at de giver udtryk for hvordan stemningen 
er på skolen. Den ”stemningsrapport” er medarbejderrepræsentanterne ikke i stand til at give, da der er mange ting 
der kan fylde i hverdagen og det er ikke det samme for alle medarbejderne.  
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Medarbejderrepræsentanterne vil gerne være bindeled mellem skolebestyrelsen og medarbejderne. 
Det kunne være en mulighed, at AMR-repræsentanter inviteres med til møder. 
Der har lige været opslag fra AMR om at vi skal huske at sige godmorgen til hinanden. 
Lokalemanglen er kolossal her på stedet- der er ikke lokaler til holddeling og der er ønske om mange flere haltimer, 
end der er mulighed for. 
Kommunikationsstrategi har været efterspurgt. 
”Torvet” som det tidligere fungerede efterspørges. 
Pædagogernes arbejdstid er omlagt, så de har flere timer i SFOen. 
SFOen er trængt om eftermiddagen, de savner lokaler faciliteter til bevægelse. 
 

4 Nyt fra eleverne Estrid & Andreas 

 Eleverne deltog ikke i mødet  

5 Kommunikationsstrategi Ivan 

 Ivan fremlagde udspil til kommunikationsstrategi jf. bilag 
Forslag om at layoutet forbedres.  
Formatet er ok, måske kunne formatet kobles sammen med skolens værdiregelsæt og andre dokumenter vi arbej-
der efter. –  
Spørgsmål til hvor kommunikationsplanen skal ligge – og forslag om at vi først får indarbejdet planen i hverdagen, 
før den lægges på skolens hjemmeside. 
Spørgsmål til hvordan man kan se skolens kultur via kommunikationsplanen. 
Det påpeges, at der er store og ambitiøse krav i delen vedr. medarbejdere. Det at finde et fælles ”vi”, i forhold til 
hvad god undervisning er, er et ambitiøst projekt. 
Vigtigt, at en kommunikationsplan også indeholder strategier for hvordan vi kommunikerer, når det bliver svært, og 
at der er en del vedr. skolebestyrelsens kommunikationsforpligtelse opad i systemet. 
Indholdsmæssigt savnes en passus om, at alle gør deres bedste for at klasserummet er et godt og trygt sted at 
være. 
Godt at der er ting, vi gør dagligt, som fremmer trivsel og det gode miljø. 
Skiltningen på skolen kan nemt være mere imødekommende. 
Skolebestyrelsen besluttede at sende Kommunikationsplanen i MED med ovenstående bemærkninger. 
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6 Mobilpolitik Ivan 

  
Ivan fremlagde udkast til forældrebrev vedr. mobilpolitik. 
Brevet sendes til forældrene med en opremsning af, hvad det er, vi vil undersøge. Eksempelvis trives eleverne 
bedre, lærere eleverne mere, skabes der et bedre fællesskaber blandt børnene. 
Bestyrelsen har besluttet, at der sættes gang i et fire ugers eksperiment vedr. mobilfri skolestartende først i januar. 
Punktet sættes på igen på næste skolebestyrelsesmøde. 

 

7 Diverse opfølgning og prioritering (hvem gør hvad, hvornår?): 
Trivselsrapporten – punktet er besluttet tilføjet ved mødets start. 

1. Trivselsstrategien: Udarbejdelse af den proaktive del af den lovpligtige antimobbestrategi 
2. Ordensreglement: Opdatering af den eksisterende (husk at gøre den utvetydig og tænke eksekvering!) 
3. Forældreaften: Invitation til åben aften i efteråret med et tema og rundvisning 
4. Skolens værdiregelsæt: Hvordan og med hvem skal vi tage fat på denne helt centrale opgave? 
5. ”vi-vil-GÅ-til-skole”: Hvordan vil vi følge op på den succesrige oplevelse? 

Mette 

 Bestyrelsen valgte at drøfte trivselsrapporten, resten af punkterne under punkt 7 udsættes til senere møder. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Dan og Jakob som sender deres kommentarer til skolebestyrelsen 
til yderligere kommentering. 
Kommentarer på mødet: Trivslen falder omkring 2. årgang – toiletterne er ikke rare at vær på – dejligt, at der er få 
elever, der mobber eller bliver mobbet. 
Emner der ønskes drøftet:   

• Kunne der være mere fokus på elevernes følelse af ikke at have medindflydelse. 

• Hvorfor bliver elever ikke inddraget yderligere i rengøring? 

• Indsats på toiletterne. 

• Hvad ligger der bag udsagnet om, at det er svært at høre hvad lærerne siger? 
 

 

8 Eventuelt Alle 
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