Bestyrelsesmøde d. 3.11.21 kl. 17-21.00
Deltagere: Anne Thidemann, Carina Faaborg, Louise Gerner, Jesper Prins, Thomas Uth, Ivan Børsting, Anna
Crawford, Per Lund (idrætsforeningen), Kirsten Aa (skolefrivillig) , Rasmus Lahn Pihlkjær, Carsten Brask
Trillingsgaard, elevrepræsentanter og Lise Juul Agerholm
Afbud: Dan Andersen
Referent: Lise Juul Agerholm

Opfølgning på sidste møde vedr. uro i Stavtrup
Gæster: Uffe Thorup, Fritidscenterleder, Thomas Jentz leder Ungecenter, Gadeplan, Michel Larsen, Leder af
Gadeplan UngiAarhus, Allan Aarslev, politikommissær, Simon Cramer og Anne Vestergaard, politibetjente.
--Referat af officielt bestyrelsesmøde
1. Nyt fra formanden
Carina udfolder og anerkender mangfoldigheden i skoleledelsens og bestyrelsens arbejdsopgaven.
2. Nyt fra ledelsen
a. Status på byggeri
Fysiklokale samt Håndværk og Design forventes færdigt inden januar 2022
Ny tilbygning forventes færdigt marts 2022
Skolen er skeptisk omkring dato for færdiggørelse af diverse byggeprojekter.
Det forventes, at skolens ikke rammes økonomisk grundet diverse fejlleveringer og
miskommunikation.
b. Klassesammenlægninger på Højvangskolen
Der er en årgang, der kan klassesammenlægges. Ingen klasser bliver klassesammenlagt i
indeværende skoleår.
c. Nyansættelser
Vi søger pt. Pædagoger. Det er en generel problemstilling med rekruttering af kvalificeret
pædagogisk personale.
d. Nye elever – vi er pt 786 elever på Højvangskolen
e. Hvad bruger vi tid på i ledelsen lige nu:
Ledelse tæt på praksis, Retningspapir 1.0 og 2.0, byggeri, CO-teaching, Corona
2. Nyt fra medarbejderne
Vi har store printerudfordringer – det er frustrerende

Byggeriet frustrerer, da faglokalerne ikke kan anvendes
Det er rigtig positivt med nye motiverede kolleger. Nye kollegaer føler sig taget godt imod.
Højvangskolen er et rigtig fedt sted at være som medarbejder.
En ny Højvangskole-ånd er ved at etablere sig. Det er meget positivt.
De studerende, som er i praktik på Højvangskolen, er positive og har gode oplevelser fra deres
praktikker.
3. Nyt fra eleverne
Eleverne i udskolingen ønsker stadig at få lov til at gå i Rema. Der er en opmærksomhed fra
eleverne selv, hvorvidt det går ud over kantines salg. Der er løsningsforslag fra elevrådet, som skal
præsenteres for skolens ledelse.
Eleverne i udskolingen ønsker adgang til elkedel og mikrobølgeovn.
Eleverne ønsker elevprinter. Der kommer en ny printer-ordning snarest. Det skal undersøges.
Eleverne på 9. årgang ønsker nye borde og stole.
Eleverne på 9. årgang er bekymrede for deres eksamen i fysik grundet manglende lokale.
4. Nyt fra de skolefrivillige
De skolefrivillige har afholdt møde med ledelsen, hvor temaet var Børnefællesskab og
Legefællesskab. Det var værdifuldt at få indblik i skolens inklusionsindsats.
Alle skolefrivillige er glade for at komme på skolen.
5. Nyt fra foreningsrepræsentant
Det har været en udfordring med ordentlig lyd i hal og sal. Det er blevet løst med få midler.
6. Retningspapir 1.0 og 2.0
Skolens ledelse præsenterer Retningspapir for Højvangskolen.
7. Arbejdsgruppe – udskoling og omverden
Vi vil gerne gøre vores udskoling mere attraktiv.
Hvordan kan bestyrelsen bidrage ind i et sådant projekt?
8. Godkendelse af referat

Næste møde d. 12.1. 22 kl. 17-20 afholdes som Nytårskur.
Følgende bestyrelsesmøder slettes:
1.12.21
9.2.22

