
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
30. 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), Flemming Vestergaard (forælder), Brith Jøker (forælder), Dan Nygaard Andersen (forælder), Mette Villekær 
Østergaard (forælder), Malene Borum Pedersen (forælder), Anna Crawford Moore Kromann (forælder) Carina Faaborg (forælder)  
Afbud: Niels Lyhne (idrætsforeningerne), 
Manglende fremmøde:  
              

 Emne Ansvarlig 
(navn) 

Involvering Tid 
(min.) 

Referat 

1 Velkomst  Carina Information  10  

2 Opfølgning og orientering på emner siden sidst 
- terrorsagen 
- handel med narkotika på skolens område 
- klassesammenlægning 
- nationale test  

Ivan  Orientering 15 Skolebestyrelsesmødet startede med 1 minuts stilhed. 
Tavshedserklæringer blev underskrevet. 
Den 12. juni er der førskoledag, hvor skolebestyrelsen skal være 
repræsenteret. 
Ivan orienterede om status vedr. terrorsagen. Herunder tilbuddet om 
psykologbistand til såvel elever som personale. 
Orientering om klassesammenlægning på 4. og 7. årgang og Aarhus 
Kommunes politik vedr. effektiv klassedannelse. 
Et flertal i Aarhus Kommunes byråd sender med henvisning til regeringens 
frikommuneforsøg ansøgning til undervisningsministeriet om fritagelse fra 
brug af Nationale Test. 
Ivan har været i dialog med myndighederne og SSP vedr. salg af narkotika 
som foregår på skolens område. 
 

3 Mobilpolitik Brith & 
Louise 

Oplæg, 
tilrettelser og 
godkendelse 

20 Politik for brug af mobiltelefoner og andre mobile devices blev fremlagt og 
drøftet. 
Lærere og pædagoger præsenteres for forslaget og får mulighed for at drøfte 
og udtale sig om det.  
 

4 Kys & Farvel 
Ny struktur i SFO 
Status på uderummet - byggeprojekt 

Lise & 
SFO- 
rådet 

 20 Præsentation af etablering af udeområder/udefaciliteter på skolens område. 
 
Orientering om at SFO-strukturen er ændret fra at være organiseret i baser til 
organisering i forskellige aktiviteter for 0. og 1. årgang. 
På 2.og 3. årgang er tænkningen også omkring aktiviteter. Herudover er der 
etableret miniklub for 3. årgang i Stauern. 

http://www.hoejvangskolenaarhus.dk/
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Orientering om SFO-forældrerådets rolle i arbejdet med SFO-en, og rollen 
som sparringspartner i forbindelse med udvikling.  
Drøftelse af hvordan SFO-forældrerådet og bestyrelsen kan samarbejde. 
Fremover tænkes SFO-forældrerådet inviteret til deltagelse i 
skolebestyrelsesmøderne to gange årligt 
 
Orientering om ændring af skoledagens struktur i 0. klasse, samt BH-
klasselærernes timer i 1. klasse. 
 
Orientering om Kys og Farvel kampagnen. Snak om at det er en god ide, at 
børnene cykler og går i skole og drøftelse af trafiksikkerheden specielt på 
Ormslevvej, hvor der ikke er skolepatrulje. 

5 Opstart af årsberetning og indkaldelse til 
forældremøde 

Mette Information 15 Drøftelse af hvordan årsberetningen skal præsenteres for skolens forældre. 
Emner til årsberetningen: 
Mobilpolitik, økonomiske investeringer, respons på besparelser, områder i 
kvalitetsrapporten der er arbejdet med.  
Anna deltager i udarbejdelse af årsberetningen sammen med Brit og Carina. 
Samtidig arrangeres en forældreaften hvor beretningen præsenteres. 

 6 Nyt fra medarbejderne Louise & 
Line 

Information 10 Intet 

7 Nyt fra eleverne Estrid & 
Andreas 

Information 10 Orientering om at der i dag har været sportsdag i udskolingen arrangeret af 
elevrådet. Elevrådet i udskolingen har afholdt deres sidste møde i dette 
skoleår. 

8 Klima og bæredygtighed Malene  Oplæg 10 Oplæg vedrørende tema om bæredygtighed. 
Skolebestyrelsen ønsker at bringe drøftelser vedr. skolen og bæredygtighed 
ind i personalegruppen. 
Tanker om, at bæredygtighed som emne/sag kan kobles med 
erhvervsnetværkets deltagelse i et skolebestyrelsesmøde. 
Dan, Kirsten og Malene deltager gerne i en arbejdsgruppe. 

9 Eventuelt Alle  Input…? 5  

 
Punkter til kommende møder: Samarbejde med klubben, skoleparathed, erhvervsnetværket  
Mødekalender 2018/2019: Tirsdag d. 28.05.19, tirsdag d. 25.06.19 

http://www.hoejvangskolenaarhus.dk/

