Referat af skolebestyrelsesmøde den 08.10.19
Deltagere: Carsten Trillingsgaard (medarbejder), Gustav (elev), Jakob(elev), Ivan Børsting (skoleleder), Helle Vibeke
Houlberg Albrecht (viceskoleleder), Kirsten Juul Elley (skolefrivillig), Carina Faaborg (formand), Dan Nygaard Andersen
(forælder), Mette Villekær Østergaard (forælder), Malene Borum Pedersen (forælder), Anna Crawford Moore
Kromann (forælder), Flemming Vestergaard (forælder), Brith Jøker (forælder).
Afbud: Niels Lyhne (idrætsforeningerne), Louise Barner Jensen (medarbejder),

Dagsorden og referat:
1. Samarbejde mellem ledelse og skolebestyrelse (til drøftelse)
Orientering ved Carina herefter drøftelse.
2. Økonomi
a. Forventet regnskab
b. Orientering om budgetforlig
c. Den nye tildelingsmodel
a) Kåre fremlagde efter ønske fra skolebestyrelsen det forventede regnskab på baggrund af
augusttallene jf. bilag udleveret på mødet.
b) Orientering om budgetforlig – materialer vedr. budgettet ligger offentligt tilgængeligt på Aarhus
Kommunes hjemmeside.
c) 7/12 af budgettet for det kommende år bliver tildelt efter den gamle model. De sidste 5/12 af
budgettet tildeles i henhold til en ny model, som først vedtages i starten af 2020. Vi kender vores
endelige budget omk. februar 2020.

-

Nyt fra ledelsen (information)
a. Film om skolen
b. Aula
c. Arbejdet med Stærkere Læringsfællesskaber
d. Ny mødestruktur – glæder og udfordringer
e. SFO’s festdag
f. Skolefest
g. M.m.
h. Sammenlægning af klasser
i. Specialtilbud (børnefællesskaber)

a) Der er lavet en ny film om Højvangskolen.
b) Aula tages i brug i uge 43 – i denne uge er der kursus for personalet. I starten bruger vi alene
beskedmodulet i Aula.
c) Projekt ”Stærkere Læringsfællesskaber” løber over tre år. Vi har fået tildelt en læringspartner og
har fire ressourcepersoner på skolen.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

-

Her på skolen vil vi videreudvikle didaktisk tænkning, refleksion og dialog, og vi ønsker at alle
arbejder I henhold til folkeskolelovens formålsparagraf og skolens tre værdier, faglighed,
fællesskab og forskellighed. 1. workshop finder sted den 13. november.
Vi ønsker at skabe et mødeforum, hvor de, der er tættest på børnene, har mulighed for at
planlægge de forløb, der har relevans.
SFOens forældreråd arrangerede en festdag, som med meget stor tilslutning fungerede helt
optimalt
Skolefest i marts
Vores 6. klasser er inviteret til musical på Friskolen – vi tænker at fortsætte samarbejdet.
Vi er opmærksomme på, om der flytter elever fra 6. årgang, da årgangen er tæt på at kunne
sammenlægges.
Der er færre børn i vores børnefællesskaber og færre børn i specialtilbuddet, men der er ikke
skåret på personaletildelingen.
Nyt fra medarbejderne (Information)
Medarbejderne har fået nyt forberedelseslokale et lokale, som i løbet af byggeprocessen
”forsvinder”, hvilket bekymrer.
Der er ønske fra personalet om, at der på skolen kan findes lokaler, hvor der eksempelvis kan
holdes samtaler med elever o.l.
Personalet er optaget af byggeprocessen
Nyt fra eleverne
I elevrådet arbejdes med en temadag i en fordybelsesuge. Elevrådet ønsker at forslaget tages op
på et husmøde i udskolingen. Der er tillige ønske om en høvdingeboldturnering.
Arbejdet med skolens værdisæt (til drøftelse)

Skolebestyrelsen ønsker at løbe skolens værdigrundlag igennem og få det revurderet.
Der er nedsat et udvalg, som starter processen/definerer rammerne for processen. Udvalget består af
Anna, Mette, Carina og Flemming.
-

Uddrag fra en skolelederens taler (Information)

Skolebestyrelse opfordres til at deltage i workshop den 13. november kl. 13.45 til 16.15
En vision, en retning vil være fint for skolebestyrelsen at have i forbindelse med revision af
værdigrundlaget.
- Evt.
Mobilpolitik – hvad er status.
Hvad aftales der eksempelvis på årgangene og hvordan er eleverne inddraget i disse aftaler.
På husmøderne stilles der spørgsmål om, hvordan der har været snakket om mobilpolitik på årgangene.
Hvilke regler har de forskellige årgange/klasser – bliver de overholdt. Er mobilerne fremme før skoletid?
Der følges op på et kommende skolebestyrelsesmøde.
SFO-telefonen er lukket til kl. 15 – ledelsen undersøger grundlaget herfor.

