Bestyrelsesmøde onsdag d. 9.3.2022 kl. 17.00 – 19.30

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 for formanden
Valg til skolebestyrelse skal afholdes inden sommerferien.

2. Økonomi – præsentation af regnskab & budget
Administrationsleder, Kåre Graversen, gennemgår regnskab 2021 og budget 2022
Skolen har fortsat en god økonomi. Det skyldes bl.a. effektive klassedannelser og en skole i
vækst.
Bestyrelsen godkender regnskab 2021 og budget 2022.
Se bilag!

Er vi gode nok til at italesætte de gode tiltag, der er blevet igangsat, eksempelvis lejrskole
og koloni? Det er en vigtig fortælling til børn og forældre på Højvangskolen.

3. Nyt fra elevrådet (kostpolitik og Rema)
Elevrådet har afholdt elevrådsmøde og fremlægger ønsker til for bestyrelsen.

Bestyrelsen arbejder videre i arbejdsgruppe vedr udgangstilladelse til Rema for elever i 8.9. klasse og vender tilbage.

Der er opbakning til at skabe mere bevægelse i både timer og pauser for de unge.
.

4. Nyt fra ledelsen
a. Status på byggeri & besigtigelse af lokaler
Vi vil fundraise midler til en skaterbane, hvor der også er mulighed for andre
aktiviteter. Se bilag!
Vi kan fundraise i samarbejde med lokale samarbejdspartnere.
Vores kunstprojekt er desværre gået i stå grundet Corona og stigning af jern og stål.
Vi ønsker at fundraise midler til at fuldende projektet.
b. Klassesammenlægninger på Højvangskolen
Der er en mulig klassesammenlægning til august.
c. Nyansættelser
Der er ansat en barselsvikar, Emil.
Der er ansat en fast SFO-pædagog, Mads.
d. Nye elever
Der starter 100 nye børn på Højvangskolen til august
e. Hvad bruger vi tid på i ledelsen lige nu.
Planlægning af kommende projekter i udskolingen

5. Nyt fra medarbejderne
Det er et frustrationspunkt, at de unge går i Rema uden at kunne sanktionerei mod
det. Det skaber konflikter og dårligt arbejdsmiljøDer mangler faciliteter til udskolingselever.
Det er stadig en udfordring med mobiler blandt børn og unge fra morgenstunden.
Bestyrelsen vil arbejde videre i en arbejdsgruppe.

6. Nyt fra de skolefrivillige.
De skolefrivillige er tilbage på skolen. Vi ønsker at rekruttere flere skolefrivillige.

7. Nyt fra foreningsrepræsentant
Der er gang i projektet omkring Multihallen.
Der er sommerskole på programmet i sommerferien. Der søges en
projektmedarbejder til at køre projektet.

8. Punkter til næste møde:
-

Udskoling

-

Bevægelse i pauser og undervisning

9. Referat er godkendt

