Bestyrelsesmøde d. 12.1.22 kl. 17-18
Mødet afholdes virtuelt

Deltagere: Carina Faaborg, Louise Gerner, Jesper Prins, Thomas Uth, Ivan Børsting, Anna Crawford, Per
Lund (idrætsforeningen), Kirsten Aa (skolefrivillig), Rasmus Lahn Pihlkjær, Carsten Brask Trillingsgaard, Dan
Andersenelevrepræsentanter og Lise Juul Agerholm
Afbud: Anne Thidemann
Referent: Lise Juul Agerholm
1. Nyt fra ledelsen
a. Status på byggeri
Vi er kommet langt med den nye tilbygning. Tidsplanen holder, og bygningen står klar i
marts. Hvorvidt bygningen skal i brug til foråret eller til det nye skoleår er ikke helt afgjort.
Håndværk og design-lokalet er endelig færdigt.
Fysiklokalet er taget i brug, men der er væsentlige mangler.
Klubben flytter ind på skolen til næste skoleår. Der vil være en inddragelsesproces, når
rammerne for samarbejdet er på plads.
Spm: Er der en opmærksomhed omkring det hegn, som lige nu ligger ned?
Ivan: Der er desværre rigtig meget hærværk på dette hegn.
Der er en aftale med håndværkerne om, at de altid skal komme to mand, når der kommer
store maskiner.

b. Klassesammenlægninger på Højvangskolen
Bestyrelsen orienteres om status på klassesammenlægning
Fra næste skoleår bliver vi 820 børn. Cirka 100 børn fra vores eget skoledistrikt starter i 0.
klasse til næste skoleår. Vi er i god dialog med forvaltningen om det fornuftige i at
fastholde fire store og solide klasser.
c. Nyansættelser
Josephine er ansat i Stine Munks vikariat
Emil er ansat i Mette Rosenberg vikariat.

d. Hvad bruger vi tid på i ledelsen lige nu?
Corona:
Vi bruger rigtig meget tid på at orientere forældre og medarbejdere om Corona.

Der er så meget smitte på skolen igen, at vi igen har kontakt til smitteopsporingen.
Smitteopsporingen er den formelle instans, der vurderer, hvorledes skolen skal agere i
forhold til smittetal.
Spm: Tager man hensyn til, at lærerne ikke kommer i for mange klasser?
Ivan: Vi er ikke underlagt nødundervisningsbekendgørelsen, hvorfor vi ikke selv må
vurdere, hvad der er rigtigt at gøre.

Vi aflyser rigtig mange møder, da vi ikke ønsker at afholde møder, hvor der er vigtig
information på dagsorden. Disse møder rykkes til vi igen kan mødes fysisk
Møder, som kan afholdes virtuelt, afholdes fortsat.

Bilag 1 og næste skoleårs planlægning:
Vi skal i gang med bilag 1 drøftelser, hvor vi sammen med de tillidsvalgte drøfter lærerne
og pædagogerne arbejdstid. Bilag 1 er vedhæftet som bilag.
Der er et nyt punkt til bilag 1-drøftelserne, hvor man ønsker at skabe gennemsigtighed
omkring afvigende kontering.
Vi er i gang med de indledende øvelser vedr. planlægning af det nye skoleår.
Tilkendegivelsespapiret er vedhæftet som bilag.
Timefordelings-oversigten skulle vi præsentere for lærerne i dag. Det gør vi, når vi kan
mødes fysisk.
APV (Arbejdspladsvurdering):
Skolens APV er nu tilgængelig. Det er en meget positiv APV, som vi er meget stolte af. Vi
skal sammen med de tillidsvalgte drøfte, hvordan vi laver en god proces for behandling af
APV. Bestyrelsen bliver præsenteret for APVen til næste bestyrelsesmøde.
Spm: Kan I uddybe en så positiv APV?
Ivan: Det er et kollektivt hårdt arbejde at nå til et sådant resultat. Det er mange ting, der
gør sig gældende.
Carsten: Vi er en skole med et tydeligt børnesyn, og vi har en personalegruppe med et
kæmpe drive og vilje. De pædagogiske ledere er også tættere på kerneopgaven og mere
ude i undervisningen. De må gerne komme endnu mere ud.
Spm: Er der stadig tid og rum til kerneopgaven?
Vi prøver at arbejde så normalt som overhovedet muligt. Vi er ikke underlagt en
nødundervisning, så det er muligt at arbejde med kerneopgaven trods situationen. SFO er

udfordrede på at have børnene klassevis. Det tager vi hensyn til, så der er ressourcer til at
give børnene et godt fritidstilbud
2. Nyt fra medarbejderne
Der er ingen kommentarer

3. Nyt fra eleverne
Ingen deltagende elever

4. Nyt fra de skolefrivillige
De skolefrivillige er klar, når restriktionerne lempes.

5. Nyt fra foreningsrepræsentant
Der er ingen kommentarer

6. Godkendelse af referat
Godkendt

Næste møde er 9. marts, hvor skolen inviterer på forsinket Nytårstaffel.
Bilag:
Bilag 1
Tilkendegivelsespapir

