Skolebestyrelsesmøde
tirsdag, den 17.
september 2019
kl. 19.00 – 21.00
Referent: Jesper

HØJELSE SKOLE

Fraværende: Jonas

1. 10 minutter
Nyt fra elevrådet

Kort præsentation af elevrådsrepræsentanter i SKB. Tobias
fra 8.A og Mads fra 9.A
Spørgsmål vedr. muligheden for at affaldssortere på skolen.
Muligheden blev drøftet, herunder at det fra politisk hold
måske er blevet besluttet at affaldssortering skal foregå i
kommunens institutioner og skoler fra 2021.
Muligheden for at Højelse kan lave sin affaldssortering på
forkant blev drøftet.
Elevrådet henvender sig til forvaltningen vedrørende
muligheden for at affaldssortere.
SKB-forældre rejser sagen på næste dialogmøde.
Ledelse undersøger status på den politiske beslutning.
Ønske om at der også bliver opstillet vandautomat i
mellemtrinsbygningen. Der er velvillighed hos ledelsen til
dette, hvis der er økonomi. Det blev dog også påpeget, at
det selvfølgelig er en miljøbelastning at have en
vandautomat.
Madbod starter op i uge 40 hver onsdag og fredag.
Der er stadigvæk interesse for avisprojekt. Det aftales at
Sille kontakter Jesper, som formidler kontakt mellem
elevråd og Sille

2. 20 minutter
DM i skoleudvikling

Forslag til indsendelse til DM i skoleudvikling blev fremlagt
af KL. Der indsendes derfor vores projekt Preschool som
skaber brobygning mellem børnehave og skole.

3. 20 minutter
Økonomi

Økonomien blev gennemgået den ser fornuftig ud.
Slides fra skoleafdelingen om ny tildelingsmodel blev
gennemgået og taget til efterretning.

4. 10 minutter
Princip om trivsel

Motivation for at ændre 9. princip vedrørende trivsel og
tryghed blev fremlagt. Ny tekst blev vedtaget og er hermed
gældende.

5. 20 minutter
Den nationale trivselsmåling

Udvalgte resultater på afdelingsniveau fra den nationale
trivselsmåling blev fremlagt samt hvordan resultaterne
bliver anvendt. Herefter drøftelse af resultaterne.
SKB ønsker fremadrettet at få fremsendt resultaterne på
afdelingsniveau inden mødet.
Der blev fremsat ønske om et kortere skriv om resultaterne
og hvordan resultaterne bliver anvendt. Dette skriv vil blive
fremsendt til SKB i den nærmeste fremtid.

6. 20 minutter
Udviklingsprofil 2019-2020

21st Century skills, som er skolens udviklingsområde i
skoleårene 18/19 -19/20 – 20/21, blev gennemgået,
herunder hvordan vi som skole arbejder med brugen af
fremtidens kompetencer.
Dette medførte en drøftelse af om Højelse Skole skal være
en profilskole. Dette punkt ønskes taget op på et
kommende møde.

7. 15 minutter
Nyt fra

Nyt fra ledelse
• Karen har været på konference i Holland
• Jesper tager afsted til Island med 8.-klasse i uge 39
• Aula er foreløbig blevet udskudt til 1/1/20
• Der er nedsat en lærergruppe som har til opdrag at
finde en ensartethed og sammenhæng mellem
MinUddannelse-Aula/Intra særligt mht.
kommunikation af lektier, ugeplaner og elevplaner
Nyt fra lærere
• Er ved at planlægge de kommende fordybelsesdage,
som vil tage form som en bogmesse
Nyt fra forældre
• Vikingetemaet i SFO’en er et hit
• Skole og forældre konference i november

8. 5 minutter
Eventuelt

Punkter til kommende møder
• Højelse som mulig profilskole

