
Skolebestyrelsesmøde 
27. november 2018 

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

Deltagere: Louise Barner Jensen (medarbejder), Line Juul (medarbejder), Andreas Buchholdt Gjørup (elev), Estrid Wulff Kelstrup (elev), Ivan Børsting (skoleleder), Helle Vibeke 
Houlberg Albrecht (viceskoleleder), Malene Borum Pedersen (forælder), Anna Crawford Moore Kromann (forælder), Dan Nygaard Andersen (forælder), Carina Faaborg (forælder), 
Jakob Stensgaard (forælder)  
Afbud: Mette Villekær Østergaard (forælder), Kirsten Juul Elley (skolefrivillig) og Brith Jøker (forælder). Niels Lyhne (idrætsforeningerne) deltog ikke i mødet. 
 
 

 Emne Ansvarlig 
(navn) 

Involvering Tid 
(min.) 

Referat 

1 Velkomst og opfølgning fra sidste møde (jf. referat) Jakob Information / 
opfølgning 

5 Ingen kommentarer 

2 Nyt fra ledelsen (bl.a. byggeprojekt, udemiljø, 
læringsplatforme, §16b/to-voksenordning, mobilfri 
januar, kommunikationsplan) 

Ivan & 
Helle 

Information 30 Byggeprojektet er stadig i fasen vedr. helhedsplan. Vi pointerer fortsat, at 
vores børnetal er højere end angivet i prognoserne. På det seneste 
byggemøde berørte ”bygherrerepræsentanterne” problematikken vedr. 
skolen børnetal og besluttede, at der skal laves en skrivelse til politikerne 
herom, så projektgrundlaget kan komme til at stemme overens med 
virkeligheden. Fra skolens side ”presser vi på” for at komme i gang med 
byggeri. 
 
Ivan har underskrevet en ordrebekræftelse på ”udemiljøet”. Når den 
endelige kontrakt er i hus, sendes hele projektet til skolebestyrelsen og 
overordnede elementer offentliggøres til medarbejdere, samarbejdspartnere 
(fx idrætsforeningerne), skoleforældre og -børn. 
 
Læringsplatformen ”Min Uddannelse” bruges her på skolen til årsplan, 
elevplan og uddannelsesparathedsvurdering. Når vi er godt i gang med at 
indlægge ”kommentarer” m.v. vedr. elevplanen, sender vi inden 
læringssamtalerne/skole-hjemsamtalerne en informationsskrivelse til 
forældrene vedr. elevplaner og ”Min Uddannelse”. 
 
§16b (to-voksenordning) problematikken er løftet op på kommunens 
chefgruppeniveau. Forhåbentlig kommer der et svar i løbet af en lille måneds 
tid. 
 
Ivan fremlagde de væsentlige scenarier vedr. mobilfri januar fra 
medarbejdermøder. 
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Medarbejderne gjorde rede for argumenterne for et totalt forbud på skolens 
område, for at forsøget skal inddrage forældrene samt hvorfor forældrene 
skal bede eleverne om at lade telefonen blive hjemme. 
Eleverne tilkendegav, at skolens elever sandsynligvis vil være meget ”trætte 
af” beslutningen. 
 
Forslag til forældrebrev skal understrege følgende: 

• at mobilfri måned er et forsøg  

• hvad formålet med forsøget er – hvilke fokuspunkter vi ”undersøger” 

• at eleverne har mulighed for at ringe fra skolens kontor, hvis det er 
absolut nødvendigt 

• at vi håber på forældrenes opbakning  
Anna sender forslag til forældrebrevets indledning til Ivan. 
 
Malene anfører, at hun synes, det er ærgerligt, at der ikke vælges en løsning, 
hvor eleverne kan aflevere telefonerne ved skoledagens start og få dem 
udleveret ved dagens slutning. 
 
På næste skolebestyrelsesmøde fremlægger ledelsen en plan for, hvad der 
måles, hvem der måler og hvordan der måles. Medarbejdere og elever 
inddrages i planlægning af, hvordan vi evaluerer. 
 
Den foreslåede kommunikationsplan diskuteres på næste MED-møde, 
hvorefter feedback fremlægges for skolebestyrelsen på mødet i december. 
 

 3 Nyt fra medarbejderne Louise & 
Line 

Information 10 Der er nedsat et udvalg vedr. ”torvet” i indskolingen. 

4 Nyt fra eleverne Estrid & 
Andreas 

Information 10 Eleverne har lavet en liste til kantinen over de produkter, eleverne gerne vil 
kunne købe. 
Der arbejdes med en faglig temadag i udskolingen. 
Ønske om nye bøger til geografi, biologi og fysik/kemi. 
Elevrådet har søgt legater til forskellige redskaber – fodboldmål, 
bordtennisbord, sækkepuder mm. 
 

http://www.hoejvangskolenaarhus.dk/


Skolebestyrelsesmøde 
27. november 2018 

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

5 Mad i kantinen Ivan Information 
og diskussion 

30 Tina arbejder med at ændre udbuddet af mad i kantinen. Der kunne være 
tale om et pilotprojekt – indholdet i projektet er ikke besluttet. Tina vil gerne 
deltage i skolebestyrelsesmøde, når der skal snakkes om mad i kantinen. 
Punktet, hvordan skal kantinen/udbuddet se ud fremadrettet, sættes på 
dagsordenen i januar måned. 
 

6 Udskoling: Status, nuværende fokusområder og 
fremtidig udvikling 

Helle Information 
og diskussion 

30 Helle fremlagde, hvordan der arbejdes i udskolingen og hvem lærerne 
samarbejder med. Sidste år havde udskolingen fokus på dansk skriftlig 
fremstilling. P.t. drøftes læsebånd, lektier og feedback kultur. 
 

7 Trivselsrapport (læs fremsendte kommentarer) Dan & 
Jakob 

Diskussion og 
beslutning 

15 Skrivelsen fra Dan og Jakob har skabt et fint overblik. 
Skrivelsen sendes til alle forældre og medarbejdere via Forældreintra/Intra. 
Der arbejdes på en indbydende overskrift til dokumentet. 
  

7 Diverse opfølgning og prioritering ift. kommende 
møder (hvem gør hvad, hvordan og hvornår?) 

Jakob Diskussion og 
planlægning 

30 Punktet udsættes til et kommende møde. 

8 Eventuelt Alle Input…? 10 Inklusionsindsatsen er på som punkt ved mødet i december. 
 

 
 
Punkter til kommende møder: Trivselsstrategi, Ny trafikpolitik (inkl. gå-busser), Skoleparathed (jf. løfte i Kvalitetsrapporten), Venskabsklasser i udlandet, Ordensreglement, 
Forældreaften, Skolens værdiregelsæt 
Mødekalender: Tirsdag d. 18.12.18, Tirsdag d. 29.01.19, Tirsdag d. 26.02.19, Tirsdag d. 30.04.19, Tirsdag d. 28.05.19, Tirsdag d. 25.06.19 
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