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Fraværende/afbud 

 

 
Mads (elevrep.), Tobias (elevrep.) 

1. Nyt fra elevrådet 

 

 

Punktet udgået 
 

 
2. Orientering om SFO- 

aktiviteter for 
aprilbørnene 
 

 
Carsten gennemgik den oprindelige plan, 

aktivitetsoversigt samt formål for aprilbørnene. 
Kæmper for at beholde så mange af elementerne 
som muligt samtidig med at alle retningslinjer for 

Sundhedsstyrelsen overholdes. 
Dog vil der løbende ske justeringer så børnenes 

trivsel er i højsædet. 
 

 
3. Økonomi 

 

 

 
Økonomien blev gennemgået. Den ser fornuftig 
ud. Der er lidt usikkerhed om nogle midler 

modtaget fra Nordplus Junior i forbindelse med 
genbesøg fra Island, som desværre ikke kan 

gennemføres alligevel. 
Det estimeres dog med at dette ikke vil påvirke 

regnskabet voldsomt. 
 

 

4. Høringssvar 
 

 

Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse udarbejdet af 
Sille blev gennemgået. Herunder kommentarer fra 

KL i forhold til praksis på Højelse Skole. 
Det aftales at høringssvaret sendes til KL, og 

efterfølgende distribueres til SKB. 
 
Høringssvar til Gode skoler Køges fremtid, blev 

drøftet. Sille foreslår at hun laver et visuelt udtryk 
som inspiration til skoleudvalget. Det blev 

vedtaget. 
 

 
5. Kort om elevplaner 

 

 
KL informerer om status på den nationalpolitiske 
proces med arbejdet om revision af elevplaner. 

Ligeledes blev der præsenteret hvordan Højelse 
Skole har valgt at arbejde med elevplaner i dette 

skoleår, særligt når der har været tekniske 



udfordringer med lukningen af Intra, hvor 
elevplanerne tidligere lå. 

Der blev også kort fremlagt hvordan skole-hjem-
samtaler gennemføres i år. Samt hvordan 
samspillet mellem elevplaner og skole-hjem-

samtaler er tiltænkt. 
 

 
6. Nedsættelse af 

ansættelsesudvalg 
 

 
Der nedsættes et ansættelsesudvalg til kommende 

stilling, hvor SKB har to medlemmer.  
Sille og Nis er valgt til at indgå i udvalget. 
 

 
7. Nyt fra 

 

 
Nyt fra  

Lærere 
• Har følt sig bakket op af ledelsen i denne tid 

som har skabt gode rammer under 
forudsætningerne. 
 

Forældre  
• Har været imponeret over lærernes gode 

fjernundervisning. Den første uge under 
nedlukning var kaotisk, men det fandt  
derefter et mere naturligt leje. 

• Der blev drøftet muligheden for større 
ensretning i fjernundervisningen samt 

ønsket om at der er mere fælles synkron 
fjernundervisning. 

• Stillet spørgsmål om det har været 
overvejet at lukke SFOs udeområder ned. 
Svaret er dette er ikke muligt 

 
SFO 

• Har været en svær tid til at lave 
fritidspædagogik i. 

• Personalet har brugt en del tid på 

planlægning.  
• Har arbejdet på at skabe en virtuel klub for 

børnene. 
• Der er sendt information ud til forældre om 

hvilket tidsrum de ønsker at benytte SFO’en. 

 
Ledelsen 

• Orienterede om hvordan tiden med 
genåbning af skolen er forløbet, samt hvilke 
principper der er styret efter. 

• Vil fortsat udvikle og forbedre 
fjernundervisningen for 6.-9.-klasse. 

• Har startet fagfordelingsproces op, som 
forløber online over de næste to uger. 
 



• Ansat ny lærer, Rasmus Egede Dahl, som 
blandt andet skal være matematiklærer i 

3.A og M1 og M3 
 

 
8. Eventuelt 

 

 
Drøftet muligheden for at afholde næste SKB-
møde udenfor. Eventuelt i bålhytten. 

 

 

9. Punkter til næste møde 
 

 

 
 


