
Referat af skolebestyrelsesmøde 
12. marts 2019 

Højvangskolen Klokkeskovvej 1, Stavtrup, 8260 Viby J, e-mail: hjv@aaks.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), Kirsten Juul Elley (skolefrivillig), Carina Faaborg (forælder), Brith Jøker (forælder), Dan Nygaard Andersen (forælder), Mette Villekær Østergaard 
(forælder), Malene Borum Pedersen (forælder), Jakob Stensgaard (forælder)  
Afbud: Anna Crawford Moore Kromann (forælder), Niels Lyhne (idrætsforeningerne) 
Manglende fremmøde:  
              

 Emne Ansvarlig 
(navn) 

Involvering Tid 
(min.) 

Referat 

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

5 Erhvervsnetværket deltager på møde den 30. april i stedet for på dette. 

2 Budgetprioritering (udsendt med dagsorden) Ivan & 
Kåre 

Oplæg, 
diskussion og 
godkendelse 

15 Kåre gennemgik de slides vedr. økonomi, som tidligere er udsendt. Enkelte 
spørgsmål til indholdet i skoleudvikling og kompetenceløft samt en 
anerkendelse af, at det er et ansvarligt budget, der er fremlagt. 
Skolebestyrelsen godkendte budgettet. 

3 Timefordelingsplan (udsendt med dagsorden) Ivan Oplæg, 
diskussion og 
godkendelse 

15 Skolebestyrelsen godkendte timefordelingsplanen. 

4 Mobilpolitik (materiale udsendt med dagsorden) Ivan Oplæg, 
diskussion og 
princip-
beslutning 

50 Elevrådene har evalueret forsøget og Ivan har lavet et referat, som er sendt 
til skolebestyrelsen. 
 
Elevrådet i udskolingen har følgende kommentarer: I udskolingen udfylder 
elevernes computere i høj grad den funktion mobilen har. Mobilen bruges 
desuden til betaling i kantinen, og i forbindelse med undervisningen. 
 
Elevernes og personalets besvarelser af mobilundersøgelsen blev kort 
gennemgået og indgik i drøftelserne af princip for brug af mobiltelefoner i 
skoletiden. 
 
Skolebestyrelsen har vedtaget brug af mobiltelefoner jf. det vedlagte skema, 
hvor der arbejdes videre med konkretisering, kommunikation og 
implementering af mobilpolitikken i en arbejdsgruppe under 
skolebestyrelsen. 
 
Der nedsættes således en arbejdsgruppe bestående af: En elev, en 
medarbejderrepræsentant, en ledelsesrepræsentant samt én til to 
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forældrerepræsentanter. Arbejdsgruppen ledes af forældrerepræsentant 
Brith Jøker og forventes at fremlægge et færdigt forslag til mobilpolitik/-
princip inkl. implementeringsplan på næste skolebestyrelsesmøde. 

5 Nyt fra ledelsen (bl.a. byggeprojekt, stærkere 
læringsfællesskaber, justering af skolereformen 
etc.) 

Ivan & 
Helle 

Information 10 Udgik af tidsmæssige årsager. 

 6 Nyt fra medarbejderne Louise & 
Line 

Information 10 Udgik af tidsmæssige årsager. 

7 Nyt fra eleverne Estrid & 
Andreas 

Information 10 Udgik af tidsmæssige årsager. 

8 Skolens interne kommunikationsplan (udsendt 
med dagsorden) 

Ivan Oplæg og 
beslutning 

15 Udgik af tidsmæssige årsager. 

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

Ivan & 
Jakob 

Diskussion og 
planlægning 

15 Udsat af tidsmæssige årsager og medtages på næste skolebestyrelsesmøde. 

10 Eventuelt Alle Input…? 5 Udgik af tidsmæssige årsager. 

 
Punkter til kommende møder: Venskabsklasser i udlandet, fremtidens kantine (maj), samarbejde med klubben (april), erhvervsnetværket (april), skoleparathed (april) 
Mødekalender 2018/2019: Tirsdag d. 30.04.19, tirsdag d. 28.05.19, tirsdag d. 25.06.19 
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