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Referat skolebestyrelsesmøde 
 

Mødedato: 14. maj 2019 

Deltagere: Thomas, Nadia, Hanna, Hanne, Helle W, Anne Dorthe, Gitte, Maja, Helle M, Mie. 

 

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

 

    

Mie deltog ikke i pkt. 8. 
 

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

 
 
2. Indledende om samarbejdet frem til Mies fratrædelse v /Mie 

Mie har sidste arbejdsdag på Højen Skole den 31. juli, og fortsætter på fuld kraft til sidste dag.  
Mie og Helle tager på skift tilkaldevagten i sommerens lukkeuger. 

 
 
3. Drøftelse og beslutning om kommunikation fra bestyrelsen om skolens værdier 

Det blev besluttet, at skolebestyrelsen præsenterer skolens værdier på forældremøderne i 
august/september. Efterfølgende evalueres forløbet, og det vurderes, om der skal sættes ind med flere 
tiltag. 

 
 
4. Opfølgning fra mødet med ledelsen fra Midtbyskolen og Grejs – hvordan tog de imod vores 

skrivelse? Hvad er status? Information v/ Mie 
Vejle Midtbyskole (VMS) tog godt imod skrivelsen fra Højen Skole. Anne tager henvendelse med tilbage 
i egne rækker, og det tænkes ind i en ny samarbejdsaftale.  
Der er allerede sat nye tiltag i søen, bl.a. har 4. kl. været til en meget veltilrettelagt fælles kemidag på 
VMS. Derudover arbejdes der på, et fælles matematiksystem for tre skoler. 
De årlige overleveringsmøder var i år godt forberedte, alt relevant personale fra VMS deltog. 
 
 

5. Lukkedage i SFO’en v/ Helle 
Bestyrelsen besluttede, at der, ud over de sædvanlige lukkedage, i det kommende skoleår er lukket den 
23. december i SFO’en. 
 

 
6. Forældrehenvendelser? 

Der skrives ud til den samlede forældregruppe, når processen omkring ansættelse af y skoleleder er 
helt afklaret. Børnene orienteres til næste fællessamling. 
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7. Principper for forældresamarbejdet på Højen Skole 
 

f) Samtalearket skal være enkelt og åbent i sin formulering. Brugen af smileys undlades. Maja og Gitte 
medbringer et udkast til et samarbejdsark til bestyrelsesmødet den 3. juni. 
 
a) De eksisterende principper for forældresamarbejde redigeres. Thomas laver et udkast til 
bestyrelsesmødet den 3. juni. 
 
b) Der udarbejdes en beskrivelse af ”Forpligtigende samarbejde” for Højen Skole, der understøtter 
skolens værdier. Ledelsen laver et udkast til bestyrelsesmødet den 3. juni, der kommer omkring 
forventninger til elever, forældre og skole. 
 
 

8. Ansættelse af ny skoleleder 
Bestyrelsen formulerede input til forventninger m.m. til stillingsopslaget. Helle videresender disse til 
Uddannelse & Læring. 
 
Ansættelsesudvalget kommer til at bestå af Ulla, Lars, Thomas, Hanna, Anne Dorthe eller Hanne, 
Maja, Gitte og Helle. 
 

 
9. Evt. 

Thomas orienterede kort fra mødet den 2. juni. Et af punkterne omhandlede de forestående 
reformændringer, bl.a.: 

 Mulighed for en 2-årig valgperiode i skolebestyrelserne 

 Forkortelse af skoledagen 
 

Højen Skole har for det kommende skoleår valgt en løsning med 1 lektion mindre i indskolingen 
og på mellemtrinnet, dvs. henholdsvis 29 og 32 lektioner. Besparelsen bruges på flere timer med to 
voksne i undervisningen. Den øgede åbningstid i SFO’en bliver en merudgift for skolen, da det er 
vurderet, at skoledelen ikke kan undvære nogle af de nuværende pædagogtimer. Den øgede åbningstid 
i SFO’en giver mulighed for at tilbyde andre, mere tidskrævende, aktiviteter. I indskolingen skæres der 
en lektion om mandagen og på mellemtrinnet får en lektion om fredagen. 
 
 
 

  
. 

   


