
                                                                                                                                        

Emne: Referat skolebestyrelsesmøde 

 

Mødedato 

D. 18. sep. 2018 

Mødested/lokale 

Personalerummet 

Mødetidspunkt kl. 

16.30 

Sluttidspunkt kl. 

19.00 

Deltagere: Thomas, Catarina, Hanne, Britta, Nadia, Hanna, Helle W, Gitte, Maja, Helle M, Mie, Gorm og Anton. 

  

Afbud 

 

Direkte telefonnr.  

76814000 / 40292097 

Ordstyrer: Thomas  

Referent: Helle M. 

 

    

AD 1  Bemærkninger til referat, hvis det ikke er godkendt ved udsendelsen. 

 Ingen bemærkninger 

 

 

AD 2  Forretningsorden for skolebestyrelsens arbejde - kort præsentation v/ Thomas  

Bemærkninger: 

§11 stk 2: Referatet udsendes inden for 4 hverdage 

 

Mie tilretter forretningsordenen og sender den ud. 

 

AD 3 Årshjul for skolebestyrelsens arbejde - præsentation og oplæg til drøftelser v/ 

Thomas 

Der afholdes et ekstra bestyrelsesmøde den 14. maj 2019. 

 

Punkter til næste møde:  

 Ramadan – bestyrelsen skal forholde sig til det skriv, der er udarbejdet af Vejle 

Kommune. 

 Bad efter idræt 

 

Forslag til årshjulet: 

 Udarbejde skriv om skolens forventninger til forældrene, forældrenes 

forventninger til skolen samt hvad skolen kan forvente sig af eleverne. 

 En bedre fortælling om Højen Skole, herunder arbejdet med værdier. 

 

Mie sørger for, at alle i bestyrelsen får hæfter med de forskellige skriv fra ”Skole & 

Forældre”. De sendes med børnene hjem, og Mie sender en mail om, at de ligger i 

taskerne. 

 

 



AD 4 Elevrepræsentanterne 

- Repræsentanternes deltagelse på møderne - hvor meget og hvordan? Kort 

drøftelse v/ Thomas 

Bestyrelsen ønsker at inddrage elevrådsrepræsentanterne mere i bestyrelsens arbejde. 

Når de deltager, er det vigtigt, at der snakkes, så det giver mening for de unge. 

 

- Orientering om, hvad elevrådet er optaget af - v/ elevrepræsentanterne 

Elevrådet orienterede om salget i boden. Der sælges fortsat riskiks, knækbrød, 

pølsehorn og pizzasnegle. Pt. har boden et overskud på 7400,-. På det kommende 

elevrådsmøde dagsordensættes, hvad pengene skal bruges til. Det bliver til glæde for 

hele skolen. Det er elever fra 3.-6. klasse, der passer boden. Gorm har lavet en 

arbejdsplan til mellemtrinnet, så alle kan se, hvem der skal stå i bod. 

 

5. Kort pause 

 

AD 6 Kurset i Vingsted for nye bestyrelser og udblik til dialogmøde 

- Runde om kurset i Vingsted: Hvad bed vi hver især mærke i? 

Mie videresender slids fra mødet. 

Mie: Adskillelsen mellem vilkår og punkter, hvor bestyrelsen har indflydelse. 

Bestyrelsen som en form for politiskorgan. 

Hannah: Kompetencer i bestyrelsen – bestyrelsen har mere indflydelse end forventet. 

Catarina: Et godt møde 

Maja: Vigtigt, at der løbende bliver orienteret om bestyrelsens arbejde. 

Thomas: Vi skal have forskellige perspektiver sat i spil/italesat. 

 

- Kort præsentation af dagsorden for dialogmødet v/ Catarina 

Repræsentanter fra uddannelse & læring, politikkere samt øverste leder, formand og 

næstformand fra de forskellige bestyrelser deltager. 

Tidligere har der været fokus på budget, Ontario, kost, taxakørsel m.m. 

 

Dagsordenen til kommende dialogmøde: 

 Hvad vil vi med skolen? 

 Fagligt løft 

 PLF 

 Røgfri skole 

 Input fra bestyrelserne 

 

AD 7 Skolens kalender - udkast v/ Mie. Kort drøftelse.  

Der er behov for et overblik over lukkedage, samt aktiviteter skolen forventer 

forældre/bedsteforældre bakker op om – i to adskilte dokumenter. 

Fremadrette vil de blive lagt på ForældreIntra ved skoleårets start. I år vil de snarligt 

være at finde på ForældreIntra, og der vil blive gjort opmærksom på, at de er lagt op. 

 

 

AD 8 Trivselsundersøgelse - orientering v/ Mie. Se bilag. Kort drøftelse: Skal noget 

behandles på fremtidigt møde? Se evt. bilag. 



Klassernes lærere/pædagoger har fået en udskrift af den enkelte klasses elevtrivsel. De 

skal udarbejde en trivselshandleplan, med udgangspunkt i trivselsundersøgelsen og det 

der i forvejen arbejdes med i henholdsvis indskolingen og mellemtrinnet. 

 

Forslag: Man kan løbende tage en oliepindsmåling på klassens trivsel under 

www.klassetrivsel.dk 

 

Bestyrelsen ønsker at blive orienteret om arbejdet med trivslen af trivselsteamet. 

 

Hvis der er noget, der adskiller sig særligt på Højen Skole i forhold til de andre skoler, 

kan det være relevant at tage op i bestyrelsen. Mie undersøger, om det er muligt at 

skaffe resultaterne fra de andre skoler til sammenligning. 

  

AD 9 Forældrehenvendelser - kort orientering fra alle. Skal noget behandles på 

fremtidige møder?                

 Ingen officielle forældrehenvendelser. 

Ved forældrehenvendelser er det vigt, at spørge ind til, om det er en privat snak eller 

en henvendelse til et bestyrelsesmedlem.     

Mie ønsker, at bestyrelsen opfordre til, at forældrene går direkte til ledelsen ved 

alvorlige problemstillinger. 

                                                                                                                                                         

AD 10 Nyt fra skolen - kort orientering v/ Helle, Mie, Gitte og Maja. Skal noget 

behandles på fremtidige møder? 
 Forældremøderne er afholdt for 0. +1., 2. + 3., 4. + 5. og 6. klasse. Der har været 

fælles opstart på trappen for de to klasser, og derefter er man gået hver til sit. 

 På trappen har Mie bl.a. talt om at grøn er blevet til 0. klasse, gul til 1. klasse m.m., 

forventninger til forældrene, parkering… 

Bestyrelsen deltog desværre ikke på forældremøderne, da de blev afholdt inden første 

bestyrelsesmøde. 

 

Forslag om, at der afholdes et åbent bestyrelsesmøde. 

 

Højen Skole skal, som alle andre folkeskoler i Vejle Kommune, arbejde med 

PædagogiskLæringsFælleskab. Skolen har fået tilknyttet en konsulent fra UCL, der 

skal hjemme med at få det sat godt i gang. 

Skolens genstandsfelt/fokuspunkt er ”At fremme alle elevers læring og trivsel gennem 

deltagelse i undervisningen” 

PLF på Højen Skole dagsordensættes på det kommende bestyrelsesmøde. 

 

Skolen deltager i Spotlight – ”En bid af verdenen”. 5. Klasse har en huskunstner 

tilknyttet, og værkerne vil fredag i Spotlightugen blive udstillet på kunstmuseet. 

SFO’en deltager for første gang i år. Det gøre sved, at der til eftermiddagsmad 

serveres mad fra forskellige dele af verdenen. 

 

SFO’en er har planer om at sættes spot på sund mad, og derved opnå at få 

”Måltidsmærket” af fødevarestyrelsen. 

 

http://www.klassetrivsel.dk/


Lars Henrik fra Spinderihallerne kommer på skolen og optager en   LUS-kampagne 

for sundhedsplejen i Vejle Kommune. 

 

Skolen har atter fået et MED-udvalg. Lene Palmer, arbejdsmiljøkonsulent, fra 

Uddannelse & læring har deltaget i et møde og ridset rammerne op for udvalgets 

arbejde. 

 

AD 11 Punkter til kommende bestyrelsesmøder - alle. 

- Forslag: Værdidebat og -prioritering mhp. at identificere Højen skoles 

værdier (Se bilag). Evt. fortsat drøftelse: Hvad er Højen skole kendt for ’nede 

i Brugsen’? Hvad skal den kendes for? 

Til næste bestyrelsesmøde medbringer alle bestyrelsesmedlemmer 3 ord, som 

kendetegner den Højen Skole man ønsker, ordenen skal bruges i en værdidebat. 

  

AD 12 Evt. 

Thomas laver udkastet til et nyhedsbrev indeholdende følgende: 

 Præsentation af skolebestyrelsens medlemmer. 

 Arbejdspunkter 

 Åbent møde 

Der udsendes atter et nyhedsbrev omkring jul. 

 

Der er mulighed for at få taget et præsentationsbillede hos Foto Care i Vejle. 

      


