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Referat Skolebestyrelsesmøde 
 

Mødedato: 3. april 2019 

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

 

Fraværende: Gorm; Anton, Hanne, Britta Referent: Helle M. 

 

    

Katarina er udtrådt af bestyrelsen, da hendes børn er udmeldt af Højen Skole til en privatskole. Thomas 
tager skriftelig kontakt til hende. Han tager ligeledes kontakt til Anne-Dorthe, som suppleant skal hun 
indtræde i bestyrelsen. Valg til næstformand dagsordensættes på næstkommende bestyrelsesmøde. 
 

1. Bemærkninger til referat, hvis det ikke er godkendt pr. mail. 
Ingen bemærkninger 

 
 
2. Arbejdet med skolens værdier  

Thomas har fremlagt bestyrelsens udkast til Højen Skoles værdier for personalet. De tog generelt godt i 
mod dem. En enkelt mente, at de ikke havde meget kant, og ikke var særlige for Højen Skole. 
Personalet ønsker, at der kommer til at stå faglig progression i stedet for høj faglighed. 
 
Bestyrelsen vil opfordre Hanne til at arbejde med det grafiske sammen med elever i billedkunst eller 
design. 
 
Forslag til forældreinddragelse i arbejdet med værdierne: 

 Afholde fyraftensmøder med fokus på de seks ”ben” 

 Plakater eller lignende på skolen og i multihuset med værdierne 

 Bestyrelsen gør opmærksom på værdierne i sammenhænge, hvor forældrene i forvejen er samlet 
(fx skolefesten eller cykelløbet i forbindelse med byfesten) 

 Månedens værdi hænges op i aulaen. Forældrene opfordres til kort at beskrive, hvor de oplever 
værdien udleves på Højen Skole, og smide den i en boks. 

 
 

Bestyrelsen henstiller til skolens ledelse om at give værdierne liv og gøre dem operationelle sammen  
med elever og personaler. 
 
Bestyrelsens arbejde med udarbejdelsen af værdierne er afsluttet. Der følges op efteråret ’19. 

 
 
3. Nyt fra elevrådet v/ Anton og Gorm 

Gitte kunne fortælle, at det går bedre med at passe vagterne i boden.  
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4. Skrivelse om samarbejdet og overgangen til Midtbyskolen 
Hanne tilretter skrivet til VMS (Vejle Midtbyskole) med de indkomne forslag/rettelser og sender det til 
Mie. Mie bringer det videre til Anne (VMS) og Connie (Grejsdalen). 
 
Elevrådets kommentarer til samarbejdet: 
 
6. kl. har været på besøg på VMS, hvor der var fokus på samarbejdet på tværs af de tre skoler. Det var 
en god dag. 
 
Skolevalg træffes ud fra ønsket om høj faglighed og gode fællesskaber. 
 
Elevrådet synes, at det vil være en god idé, hvis tidligere elever fra Højen Skole viser rundt på VMS. 
 
Der fortælles mange dårlige historier om VMS. 
 
 

5. Prioritet for det forstående bestyrelsesarbejde: Principper for forældresamarbejde på Højen 
Skole 
Passagen med ”der afholdes ekstra forældremøder efter behov” skal tilføjes ”forældrerådet kan opfordre 
personalet til at afholde et ekstra forældremøde”. 
 
Maja og Gitte udarbejder et forslag til et samtaleark, der skal bruges dialogredskab mellem forældre og 
barn. Arket skal omkring det personlige, sociale og faglige. 
 
Bestyrelsen opfordrer til en jævnlig orientering fra personalet med udgangspunkt i de gode historier og 
relevante temaer.  
 
Det er et forpligtigende samarbejde med genidige kommunikationsforventninger. Hvor hurtigt kan man 
forvente svar på en besked? 3 hverdage? 5 hverdage??? 
 
Gøres der opmærksom på, hvornår personalet har telefontid, opfordres der til at tage kontakt. 
 
En reminder om det der blev nævnt på den fælles bestyrelsesdag i Vingsted - ”Henvend dig til den der 
kan gøre noget ved det”. 
 
Nogle bestyrelsesmedlemmer opfordrede ledelsen til at orienterer forældrene om, hvorfor nogle 
forældre vælger, at deres barn skal skifte skole. 
 
Ledelsen laver et udspil til tilbagevendende temaer, der skal behandles på de forskellige årganges 
forældremøder. 
 
På næste bestyrelsesmøde drøftes:  

 Det forpligtende forældresamarbejde, hvad indebærer det?” 

 Tilføjelser til principperne. 

 Ledelsens udspil til tilbagevendende temaer 

 Samtaleark udarbejdet af Gitte og Maja. 

 Hvordan kommer vi i dialog med den brede forældregruppe om værdierne? 
 
  

6. Information om AULA 
AULA erstatter til august Intra som kommunikationsplatform. 
Tina og Helle står lige for at udarbejde en implementeringsplan for AULA på Højen Skole. 
Dagsordensættes på kommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen vil få indblik i AULAs opbygning og 
muligheder. 

 
 
7. Forældretilfredshedsundersøgelsen med henblik på plan og proces 

Forældreorienteringen skal have en positiv vinkel. Hanna tilbød at bidrage med input. 
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8. Skoleovertagelsen – hvordan stiller bestyrelsen sig principielt? 

 Udsat til næset bestyrelsesmøde. 
 

 
9. Forældrehenvendelser 

Ingen henvendelser. 
Thomas gør opmærksom på muligheden for at få noget drøftet i bestyrelse op til et bestyrelsesmøde. 
 
 

10. Evt. 
Bestyrelsen har ikke en særlig rolle i forbindelse med skolefesten. 
Birgitte står som bestyrelsesformand i Vårflue. Hanna tager kontakt til redaktøren og får det ændret. 
 
 

  
. 

   


