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Referat Skolebestyrelsesmøde 
 

Mødedato: 5. marts 2019 

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

 

Fraværende: Gorm Referent: Helle M. 

 

    

1. Bemærkninger til referat, hvis det ikke er godkendt pr. mail. 
Der er ikke et referat fra mødet på Vejle Midtbyskole (VMS).  
 
 

2. Arbejdet med skolens værdier  
Punktet er udsat til næste bestyrelsesmøde 

 
 

3. Nyt fra elevrådet v/ Anton og Gorm 
Salget i boden er for nedadgående, der har derfor været fokus på, at de elever, der er en del af boden, 
passer deres vagter. Når der er to i boden om morgenen, skal den ene i en periode gå ud i skolegården 
og reklamere for boden. 
Bestyrelsen opfordrer elevrådet til at lave et salgsfremstød, hvor der beskrives, hvad overskuddet går 
til. 
 
Der er stor efterspørgsel efter langboldbanen i skolegården. Det kan give lidt uro med elever, der 
forlader undervisningen før tid, for at komme først ud. Der er derfor lavet en plan for, hvem der har 
banen hvornår. 
 
Elevrådet har forholdt sig til forældresamarbejdet på Højen Skole. De er meget tilfredse med måden 
klasseforældrene og forældremøderne fungerer på. Til forældresamtalerne ønsker eleverne, at de har 
mulighed for at være forberedte. Gerne ved hjælp af et skema, de har udfyldt inden samtalen. 
Bestyrelsen opfordrer elevrådet til at være med til at udarbejde eller kvalificere et samtaleskema. 
 
 

4. Revision af samarbejdsaftale mellem Midtbyskolen, Grejs og Højen skole.  
Bestyrelsen på Højen Skole var ikke tilfreds med samarbejdsmødet. Mødet blev en orientering fra VMS 
om deres forskellige tilbud og ikke et samarbejdsmøde. 
 
Anne, VMS, Connie, Grejsdal Skole, og Mie, Højen Skole har lavet et forslag til en samarbejdsaftale. 
Skrivet blev lavet med udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra de 5 grupper, der var nedsat på tværs af 
de tre skoler til samarbejdsmødet på VMS. 
 
Bestyrelsen på Højen Skole er enige om at ville og arbejde på at optimere samarbejdet. Det er et fælles 
ansvar at den færdige samarbejdsaftale overholdes. 
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Brobygningen skal påbegyndes tideligt og prioriteres af alle tre skoler. 
Det er vigtigt, at forældrene fra Grejsdal og Højen Skoler møder engagerede og dygtige lærere fra VMS 
– det er lærerne, der skal ”sælge” skolen. 
Enighed om, at udarbejde et skriv Mie kan bringe videre til ledelsen på VMS. 
Hanna udarbejder i samarbejde med Hanne og Thomas et udkast til en skrivelse, som sendes til de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer for input. Mie orienterer Connie og anne om processen på Højen Skole. 

 
Når samarbejdsaftalen er færdig bearbejdet, sendes den ud til forældrene på Højen Skole. 
 
 

5. Orientering om resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen og plan for 
skolens/bestyrelsens videre arbejde i den forbindelse. (Se bilag) 
Mie orienterede om forældretilfredshedsundersøgelsen. 
Medarbejdergruppen vil arbejde med de områder prioriteringskortet peger på som udfordringer. Der 
udarbejdes en handleplan, som bringes i bestyrelsen på aprilmødet. 
Thomas opfordrer til, at pkt.5 og 10 prioriteres. 
Mie orienterer hele forældregruppen om, at resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen er kommet, 
svarprocenten samt hvorledes der vil blive arbejdet med undersøgelsen. 
 
 

6. Handleplan ved uhensigtsmæssig adfærd. På lærernes opfordring er udarbejdet handleplaner 
for forskellige muligheder ved uhensigtsmæssig og uacceptabel adfærd. (Se bilag) 
Handleplanen præsenteres for forældrene ”iklædt” de gode historier, så det er den gode fortælling, der 
får plads. 

 
 
7. Skoleårets planlægning og justeringen af folkeskolereformen. Orientering v/ Mie og Helle. 

Skoledagen i indskolingen bliver fra august 2019 2 timer og 15 minutter kortere om ugen, det svarer til 
et gennemsnit på 27 minutter om dagen. Hvordan ringetiderne bliver, er endnu ikke drøftet. 
Det er for nuværende ikke besluttet, om det bliver en lokal eller politisk beslutning, om skoledagen skal 
forkortes på mellemtrinnet. 
Derudover er der spot på følgende initiativer: 

 Kvalitetsløft af den understøttende undervisning. 

 Prioritering af udvalgte fag 

 Styrket læseindsats 

 Reduktion af faglige bindinger for undervisningen 

 Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmål 

 Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskabet 

 Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder 

 Mulighed for to-årige valgperioder for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen 

 Forenkling af elevplanen 

 Evaluering af de nationale test 

 Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen. 
 

 
8. Principper for forældresamarbejde på Højen skole. 

Udsættes til næset bestyrelsesmøde. 
 

 
9. Orientering v/ Mie om budgettet. 

Mie orienterede om budget 2019. 
 
 

10. Orientering om kommunens måde at forholde sig til Ramadan på. (Se bilag) 
Bestyrelsen beslutter at Højen Skole skal læne sig op ad Vejle Kommunes skriv vedr. ramadanen. 
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11. Forældrehenvendelser? 
Helle W. kunne berette, at Teknisk forvaltning har fundet penge til at opføre chikaner i krydset 
Jenlevej/Højen Kirkevej. 
Bestyrelsen kom med følgende input, Helle W kan bringe med til høringen: 

 Der mangler fortov på højre side af Jenlevej, når man kommer fra Højen Kirkevej 

 Hækken Jenlevej/Højen Kirkevej mod Kirken generer udsynet. 

 Ønske om en fodgængerovergang på Jenlevej 
 

 
12. Evt.  

Skoleovertagelsesdagen ønskes dagsordensat. 

Hjemmesiden trænger meget til en opdatering. Dette sker i forbindelse med indføring af Aula. 

Orientering om Aula dagsordensættes på det kommende bestyrelsesmøde. 

   


