
Skolebestyrelses
møde  
torsdag, den  
11. maj 2020  
 
Referent: Jesper Hansen 

                           

                                   
                            HØJELSE SKOLE 

 

 
Fraværende/afbud 

 

 
Tobias, Mads, Stine 

 
 

  
Sille forslår om at punkt 5 udgår, og i stedet indgår et 

punkt om ny ansættelse af skoleleder. Forslaget blev 
vedtaget. 
 

 
1. Nyt fra elevrådet 

(10 min) 
 

 
Elevrådet har ikke holdt nogen møder siden 

nedlukningen af skolen. Der er derfor intet at bemærke. 
 

 
2. Status fra ledelse  

(20 min) 

 
Børnene virker glade for at være her og indretter sig 

efter de nye vilkår. 
April-børnene har taget godt imod at være startet i SFO. 
Orientering om hvordan SFO’en har kørt i denne 

periode. 
Orientering om hvad planerne er for oplukning af 

skolen. Der afventes stadigvæk retningslinjer fra 
Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet. Vores 

mål er at normalisere skoledagen mest muligt inden for 
de restriktioner og retningslinjer der kommer. 
Lærerne ser det som positivt at undervise små hold, og 

der er en generel god stemning. Der ses meget frem til 
at de elever, som stadigvæk fjernundervises kommer 

tilbage til skolen, da der ses et fald i motivation. 
 

 
3. Økonomi 

(10 min) 

 

 
Gennemgang af økonomien, som ser god ud. Der er 
kommet en fondsbevilling på omkring 100.000kr til 

Islandsturen for de kommende 8.-klasser. 
Overskuddet fra 2019 er nu blevet fuldt overført til 

dette år. 
Der er blevet reguleret på børnetallene i SFO’en. 
 

 
4. Brainstorm om 

emner næste års 
årshjul 

(30 min) 
 

 
Der blev foretaget en brainstorm, hvor følgende emner 

blandt andet blev nævnt 
• Fremtidens skole, hvad betyder det for Højelse, 

hvordan ser det ud 
• Arbejde videre med kommunikation 



• Rekruttering af nye lærere, hvordan tiltrækker 
man de rigtige typer lærere 

• Kan læringen fra Corona-tiden give anledning til 
at organisere hverdagen anderledes, eksempelvis 
kan man lave mere koncentreret fagundervisning 

i mindre grupper. Hvad og hvordan kan man lære 
af tiden med mindre hold. 

• Kan kommunen eller skolen være forsøgsskole 
ved at få flere 2-lærertimer 

• Skole-hjem-samarbejde, herunder også 

kommunikation og Aula. Hvordan kan vi formidle 
og kommunikere til forældre 

• Tænke mere holistisk, og inddrage alle 
interessenter som har en rolle at spille for skolen 

• Have mere fokus på de profiler vi har på skolen, 
så vi ikke bare siger vores profiler, men at det 
også bliver levet 

• Hvordan kan vi bruge vores digitale læremidler på 
en god, og skabende, måde 

 
  

 
5. Høringssvar 

(7 min) 

 

 
Punktet udgår 

 

Ansættelse af ny 
skoleleder 

(punktet tilføjet 
ved mødets start) 
 

 

Ansættelsesprocessen blev gennemgået. 
Drøftelse af hvilken profil der søges til stillingen som 

skoleleder.  
 
 

 
6. Årsberetningen 

(8 min) 
 

 
Sille har skrevet et oplæg til en skriftlig årsberetning, 

som blev gennemgået. Der var stor tilslutning til 
indholdet. Sille sætter årsberetningen grafisk op, som 

blive distribueret på Aula samt printet. 
 

 
7. Sidste skoledag / 

sommerkoncert 

(5 min)  
 

 
Det vides endnu ikke under hvilke rammer der kan 
holdes sidste skoledag og sommerkoncert. Målet er at 

slutte skoleåret godt og festligt af inden for de rammer 
som er mulige. 

 

 

8. Status på 
skolehjemsamtaler 
(10 min) 

 

 

Alle klasser har skullet afvikle skole-hjem-samtaler på 
’normalvis’ blot online via Teams. 
Det bliver nævnt, at ikke alle klasser har afholdt skole-

hjem-samtaler. Dette følger ledelsen op på. 
 

  



9. Punkter til næste 
møde 

(5 min) 
 

Punkter til første SKB-møde i næste skoleår: 
Planlægning af årshjul jf. brainstorm under punkt 4. 

 
10.Nyt fra 

15 min 

 

 
Nyt fra 
Ledelsen 

• Afskedsreception for Karen den 29/6 kl. 15:00 
• Orientering om marginal lille ændring i  

timefordelingsplanen, hvilket SKB godkender 
 

SFO 

• Facebook kan nu ikke længere bruges af UK, da 
der ikke er en databehandlingsaftale 

 
Lærer 

• En ny lokalaftale for Køge Kommune bliver 

offentliggjort i morgen [12/5] 
 

 

 

11.Eventuelt 
(5 min) 
 

 

Den udvendige trappe mod 4.-klasse har flere elever 
oplevet er glat. Det anbefales at tage kontakte til ETK. 
 

 
 

 
 


