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Skolebestyrelsesmøde
8. Februar 2022 Kl. 17.00 – 20.00
Dagsorden
Afbud fra: Gitte, Jan, Tatiana, Sille og Yasmin
1.

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

2.

Nyt fra ledelsen

3.

Nyt fra formanden

4.

Nyt fra elevrådet

- Valg til SB: Processen sættes i gang i løbet af næste uge.
Mette laver et skriv som sendes rundt med mulighed for at
komme med kommentarer. Herefter sørger Helle
(sekretær) for den videre formidling. Plan for den øvrige
proces blev gennemgået. Vi afholder blandt andet
valgmøde d. 22.3.
- Det er blevet muligt at afvikle faguge i uge 12 og
musikcafe i starten af april da corona restriktionerne er
udfaset
- 4.b og 4.c. deltager i MGP
- Byggeri af ny skole: 3 firmaer har præsenteret deres
forslag og der er efterfølgende afviklet forhandlingsmøder
med firmaerne. I den videre proces skal der afvikles flere
forhandlingsmøder for at imødekomme de afgivne ønsker
og samtidig tilgodese den økonomiske ramme. Det
forventes af den nye skole kan tages i brug i starten af
2025.
- Corona: Der har været varierende antal smittede blandt
personale og elever. I perioder har nogle klasser været
hårdt ramt. Det har været nødvendigt at aflyse en lang
række holdtimer og i enkelte tilfælde at give elever
tidligere fri. Der har været stor villighed til at hjælpe til
blandt personalet og stor forståelse for situationen blandt
forældre og elever
- Orientering om personaleændringer
- Mette har deltaget i et interview på Rådhuset omkring
skolebestyrelsesarbejdet. Her blev der blandt andet spurgt
ind til hvordan man fremover kan gøre det mere attraktivt
at deltage i skolebestyrelsesarbejdet
- Punktet udgik da elevrådet ikke var mødet op

5.

Etablering af skolebod - punktet
skubbet fra seneste møde
Nyt fra indskoling

6.

- Rikke orienterede om hvordan skoleboden drives på
Højgårdskolen
- Der har været afviklet infomøder for kommende 0.klasser
og der arbejdes på at komme i kontakt med forældre til nye
elever. Der er etableret et godt samarbejde med
Valgmenighedens Børnehave omkring førskole m.m.
Samarbejdet med Østbyens Børnehave opleves som
velfungerende. Der er etableret gode rutiner og udarbejdet
årshjul omkring samarbejdet

Der skal være ”Store Legedag” i april hvor områdets
førskolebørn inviteres og vi overvejer hvordan ”Liv i
Skolegården” i juni også kan bidrage til at præsentere
skolen for kommende elever
7.

Revidering af princip for uddeling Princippet blev revideret. ”Intra” blev ændret til Aula
af tryksager/løbesedler samt
digitale opslag på intra

8.

Drøftelse af nyt princip omkring
- Omklædningssituationen i idræt håndteres ved at enkelte
mulighed for omklædning/bad for elever kan få lov til at klæde om i læreromklædning.
børn og unge grundet religiøse
- Lone laver et udkast til et princip
overbevisninger // kønsidentitet

9.

Evt.

- Der er en del affald på stien øst for skolen
og i skovbrynet. Leif kontakter pedellerne
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