
Skolebestyrelsesmøde  
onsdag, den 13. 
november 2019  
kl. 19.00 – 21.00  
 
Referent: Jesper Hansen 

                           

                                   
                            HØJELSE SKOLE 

 

 
Fraværende/afbud 

 

 
Stine Rohde Frederiksen, Asta Inciuraite 

 

1. 10 minutter 
Nyt fra elevrådet 

 

  

Elevrådet ytrer ønske om, at vikarer bliver klædt 
godt på til at undervise gerne gennem et kursus. 

Sagen er også rejst i kommunens fælleselevråd. 
 
Elevrådet har lavet en arbejdsgruppe til digitalt 

’avisprojekt’ i samarbejde med Sille.  
Sille og elevrådet mødes snarest og aftaler 

nærmere. 
 

Opsamling på sag rejst til foregående SKB-møde 
vedrørende affaldssortering. Sagen blev også rejst 
på dialogmøde med skoleudvalget. Det blev 

drøftet, hvorvidt skolen skulle opfordre elever til at 
tage affald fra madpakker med hjem, da der er 

større mulighed for affaldssortering i hjemmet end 
på skolen. 
 

 
2. 10 minutter 

Kommunikation / AULA 
 

 
Aula, samt skolens nye hjemmeside, blev 

præsenteret. Skolen vil overgå til Aula den 1/1/20. 
Der bliver planlagt forældre-introkurser til Aula i 

januar måned. Aula er dog i et forældreperspektiv 
relativt nemt at betjene. 
 

SKB vil skrive og udsende nyhedsbrev til udgivelse 
primo december. 

 
 

 
3. 15 minutter 
Kontaktforældremøde 

 
Drøftelse af formålet, navnet og formen på 
kontaktforældremødet. 

Herunder hvad der kan gøres for at få flere 
forældre med til mødet.  

 
Besluttet at Jannie laver en temperaturmåling hos 
udvalgte kontaktforældre, ift. hvad der skal til for 

at de vil deltage. 
På baggrund af dette tages beslutning om formen 

på kontaktforældremødet. 



 

. 

4. 15 minutter 
Vision og præsentation af 

Højelse Skole 
 

 

Skoleudvalget ønsker at lave en folder om 
kommunens samlede skolevæsen, hvor hver skole 

skal præsentere og profilere sig efter en skabelon. 
KL præsenterede tanker og overvejelser om valg 
af profilering. 

I den forbindelse blev tanker om at få produceret 
en film om vores positive kendetegn fremlagt. 

Filmen kan fungere som en præsentation af 
skolens profil. 
Der blev foreslået at anvende Mae-film, som Sille 

vil tage kontakt til. 
KLs PP-præsentation af profilering vil blive 

distribueret til SKB. 

Vision og 

profil.pptx
 

 
Det formodes at skoleudvalgets skabelon vil være 
tilgængelig til næste SKB-møde, hvor nærmere 

indhold drøftes.  
 

5. 20 minutter 
Økonomi 

 
 

 
Økonomien blev gennemgået 

 
Skoleudvalget har sendt en ny tildelingsmodel til 
skolernes økonomi til høring. Der er opstillet fire 

scenarier, som blev gennemgået. Uddybning af de 
fire scenarier kan læses her: 

https://www.koege.dk/byraad-
udvalg/Dagsordener-og-referater/6fb0949b-003a-
49d3-bc73-962268ca953f/D6BC2E9B-27BC-43B9-

98C5-72F23D060E09.aspx?agendaid=dc5ccaa6-
0bc9-410c-88c0-1dea17c24969#section156 

 
SKB skriver høringssvar efter nærmere 
overvejelser og drøftelser. 

 
 

5a SFO lukkedage [Punktet 
indsat ved mødets 

begyndelse] 
 

 
Der skal placeres én lukkedag. Carsten foreslår at 

den placeres torsdag den 2/1/20.  
Dette blev godkendt 
Til orientering er der som udgangspunkt altid 5 

lukkedage i kalenderåret, 4 faste lukkedage (med 
mindre juleaften og nytårsaften falder på en 

weekend) de er:  dagen efter Kristi himmelfart, 
Grundlovsdag, juleaften og nytårsaften. Derudover 
en løs lukkedag der kan placeres. 

https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-referater/6fb0949b-003a-49d3-bc73-962268ca953f/D6BC2E9B-27BC-43B9-98C5-72F23D060E09.aspx?agendaid=dc5ccaa6-0bc9-410c-88c0-1dea17c24969#section156
https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-referater/6fb0949b-003a-49d3-bc73-962268ca953f/D6BC2E9B-27BC-43B9-98C5-72F23D060E09.aspx?agendaid=dc5ccaa6-0bc9-410c-88c0-1dea17c24969#section156
https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-referater/6fb0949b-003a-49d3-bc73-962268ca953f/D6BC2E9B-27BC-43B9-98C5-72F23D060E09.aspx?agendaid=dc5ccaa6-0bc9-410c-88c0-1dea17c24969#section156
https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-referater/6fb0949b-003a-49d3-bc73-962268ca953f/D6BC2E9B-27BC-43B9-98C5-72F23D060E09.aspx?agendaid=dc5ccaa6-0bc9-410c-88c0-1dea17c24969#section156
https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-referater/6fb0949b-003a-49d3-bc73-962268ca953f/D6BC2E9B-27BC-43B9-98C5-72F23D060E09.aspx?agendaid=dc5ccaa6-0bc9-410c-88c0-1dea17c24969#section156


 

 

6. 5 minutter 
Den nationale trivselsmåling 

 

 

Grafisk opsætning og korrigeret version af skriv 
om National Trivselsmåling blev præsenteret og 

godkendt af SKB. Dette vil, efter 
korrekturlæsning, herefter blive publiceret. 
 

 
7. 10 minutter 

Børn og Unge-politik og 
Sammenhængende 

Børnepolitik  
 

 
Frist for høring af udkast til Børn og Unge-politik 

og Sammenhængende Børnepolitik er den 
20.11.2019. 

Sille skriver udkast til høringssvar som sendes 
rundt til godkendelse. 
 

[Politikken kan læses her: 
https://www.koege.dk/byraad-

udvalg/Dagsordener-og-referater/6fb0949b-003a-
49d3-bc73-962268ca953f/B4A1E3EC-A1FD-48F0-
AB69-1B0ACAB46387.aspx?agendaid=2f244aac-

fbec-4d6b-84b6-6717b4a47fa1#section143 ] 
 

 

 

8. 15 minutter 
Nyt fra 

 

 

Nyt fra  
SFO 

• Der er ved at blive etableret en bålhytte 

• Kommunen satser på E-sport, der arbejdes 
med en politik og pædagogik for dette 

• Børneråddet har haft første møde 
 
Ledelsen 

• Ansat ny lærer Rico Carlsen fra 1/12/19 
 

Forældre 
• Sille og Asta tager til skole-forældre 

årsmøde i den kommende weekend 
 

 
9. 5 minutter 
Eventuelt  

 

 
Næste SKB-møde, med julefrokost, er den 12/12 
kl. 18:00.  

 

 

https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-referater/6fb0949b-003a-49d3-bc73-962268ca953f/B4A1E3EC-A1FD-48F0-AB69-1B0ACAB46387.aspx?agendaid=2f244aac-fbec-4d6b-84b6-6717b4a47fa1#section143
https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-referater/6fb0949b-003a-49d3-bc73-962268ca953f/B4A1E3EC-A1FD-48F0-AB69-1B0ACAB46387.aspx?agendaid=2f244aac-fbec-4d6b-84b6-6717b4a47fa1#section143
https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-referater/6fb0949b-003a-49d3-bc73-962268ca953f/B4A1E3EC-A1FD-48F0-AB69-1B0ACAB46387.aspx?agendaid=2f244aac-fbec-4d6b-84b6-6717b4a47fa1#section143
https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-referater/6fb0949b-003a-49d3-bc73-962268ca953f/B4A1E3EC-A1FD-48F0-AB69-1B0ACAB46387.aspx?agendaid=2f244aac-fbec-4d6b-84b6-6717b4a47fa1#section143
https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-referater/6fb0949b-003a-49d3-bc73-962268ca953f/B4A1E3EC-A1FD-48F0-AB69-1B0ACAB46387.aspx?agendaid=2f244aac-fbec-4d6b-84b6-6717b4a47fa1#section143

