
 

 

Skolebestyrelsesmøde  
mandag, den  
3. februar 2020  
 
Referent: Jesper Hansen 

                           

                                   
                            HØJELSE SKOLE 

 

 
Fraværende/afbud 

 

 
Tobias, Mads, Asta, Jannie, Finn, Jonas 

 

1. 10 minutter 
Nyt fra elevrådet 

 

 

Elevrådet påtænker at opstarte med at servere en 
varm ret en gang om ugen i madboden fra uge 9. 

 
Avisprojektet kører stille derud af. Det bliver en 
online avis, hvor eleverne selv kan skrive små 

artikler og billeder. 
  

 
2. 20 minutter 

Kontaktforældremøde 
 

 
Oplæg om forslag til kontaktforældremødestruktur 

blev gennemgået (Se bilag). 
 
Der var stor positiv respons for forslaget. 

Vedtaget at henvende sig direkte personligt og 
invitere kontaktforældrene.  

 
Liste over kontaktforældre sendes til SKB. 

 

 

3. 15 minutter 
Aula-evaluering 
 

 

Evaluering af Aula efter den 1. måned. 
 

 
4. 10 minutter 

Økonomi 
 

 
Tildelingsbudgettet for 2020 er endnu ikke 

udsendt til skolen. Der blev i stedet præsenteret 
et estimeret budget med forbehold for 

korrektioner. 
 

 

5. 15 min 
Ny fordelingsmodel 

 

 

Sille og Nis deltager i dialogmødet den 4/2/20. 

 

6. 10 min 
Timefordelingsplan i kladde 

 

 

Et udkast til timefordelingsplanen blev 
gennemgået. Herunder hvilke principper som 
ligger til grund for fordelingen af timer. 

Dette medførte en drøftelse af brugen af 
understøttende undervisnings-timer samt 

muligheden for at konvertere dem både til 
frikvarter, 2-lærertimer samt fagundervisning. 



 

 

 

 

7. 10 min. 
Tilmelding til 

Skolebestyrelsesseminar 
 

 

Temaet for skolebestyrelsesseminarer 2020 
er Sådan kan skolebestyrelsen bruge data i sit 

arbejde.  
Den bliver afholdt lørdag den 21/3.  
Ingen har tilmeldt sig. 

 

 

8.  15 min. 
Nyt fra Ministeriet for Børn 

og Unge vedrørende sag 
 

 

Der blev informeret om seneste udvikling. 

 
 

9. 5 minutter 

 
Nyt fra 

 
Nyt fra 
SFO 

• Bålhytten er blevet indviet 
• Der er ved at blive etableret et 

computerrum 
• Information om personalet 
• Information om Vilde Vulkaner 

Ledelsen 
• Fordybelsesdage i hele uge 7 med tema om 

21. Century Skills 
• 6.-klasse tager på madlejr i uge 7. 

Forældre  

• Sille og Karen har deltaget på dialogmøde 
med politikere om visioner for Køges skoler 

 

 

10. 5 minutter 
Eventuelt  

 

 

 

 
 


