
 
 

August 2017. 
 

Referat skolebestyrelsesmøde den 5.september 2017 
Til stede: Christian Schou (CS), Tanja Børsting, Pernille Lilliedahl (PEL), Agnes Hahn, H.C. Bundgaard, Finn 
Højby Bugge (FHB), Freja (8.c), Lasse (6.b), Line Husum Pedersen (LHP), Kristine Klejnstrup, Ole Højberg, Hilde 
Wøhlk, Søs Staun (SØ) 
Afbud: Signe Schrøder 
Referent: Søs Staun 

1. Godkendelse af referat Referatet godkendt 
2. Nyt fra elevrådet Elevrådet er valgt og har konstitueret sig. 

Formand Freja (8.c), næstformand 
Johanne (6.c), repræsentant i 
skolebestyrelsen Freja (8.c) og Lasse (6.b) 

3. Nyt fra formand og 
næstformand 
 

LHP orienterede om ændringer i 
folkeskoleloven. De fleste ændringer er 
stadfæstelse af gældende praksis. 

4. Revidering af ”Lys i 
øjnene” 

- Finn gennemgår de 
ændringer vi vil 
pege på fra 
skoleledelsens side. 

Orientering, debat og 
beslutning 

FHB gennemgik Ledelsens 
ændringsforslag, som Bestyrelsen 
tilsluttede sig. 
(”Lys i øjnene 2014-2017” - ændringsforslag fra ledelsen 
 

1. Den tværfaglige indsats styrkes og tilpasses 
løbende, så den matcher de aktuelle behov (side 
34,2 – se inspiration side 13).  

 
2. De teknologiske muligheder styrkes og tilpasses, 

så de matcher de aktuelle behov (side 32,3 eller 
under ”målsætning” også side 32)  

 
3. De fysiske rammer – ude og inde – udvikles, så de 

matcher et moderne læringsmiljø (side 10,4). 
 

Bilag udsendt 18 08 17 
5. Tillægsskrivelse for 

Houlkær SFO, ift. ”Mål – 
og indholdsbeskrivelse 
for folkeskolens 
fritidsordninger”. 
Godkendelse 

Godkendt med en enkelt tilføjelse: 
S. 2 Pædagogisk ramme: 
Houlkærskolens værdiord tilføjes. 
Tillægsskrivelsen lægges på skolens 
hjemmeside snarest. 
 
Bilag udsendt 18 08 17 

6. Skolemad.nu 
Debat og beslutning 

Vi fortsætter med boden, men har fokus 
på sund mad.  

7.  Budget 
Orientering         

Vi forventer et underskud på ca. 200.000 
kr. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

Høringssvar: 

Til Børne- og Ungdomsudvalget 

Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Houlkærskolen har drøftet Budgetforlig for 

2018 - 2021. 

Vi ønsker at anerkende, at der er tilført skoleområdet flere penge, samt at der i 

budgetforliget er tildelt skoler med to-sprogede børn, budget til sprogindsats i et 3. 

år i skolen, selvom barnet har gået i dagtilbud i 2 år eller mere. 

Da vi endnu ikke har set udmøntningen af den ekstra økonomi til skoleområdet, 

kan vi på nuværende tidspunkt kun tage budgetforliget til efterretning. 

8. Høring – budget. Vi anerkender, at der er tilført flere 
midler til skoleområdet, så budgettet 
tages til efterretning. 
Vi afventer dog udmøntningen af de 19 
mio. Se nedenfor. 

9. Meddelelser 
 

 Samarbejde med musikskolen på 5. 
årg. 

 Gå-bussen starter snarest 

 Trivselsundersøgelse – 
Maryfonden. 

 Skilsmissegruppen 

 Mental lufter i indskolingen.  

 6. og 7. årgang skal være ude i 
pauserne indtil efterårsferien 

 Personalesituationen 

 Jubilæum – hvad skal der ske? – og 
hvad bliver jeres opgave? 

 Mee-Book 

 Bogæderdag  

 Henvendelse vedr. Taphede og 
øget trafik 

 
10.  Evt. 

 
Fremover udsendes referatet 
umiddelbart efter mødet. 
 

 Her sendes 
elevrådsrepræsentanterne 
hjem. 
 

 

11. Nyt fra skolens hverdag Intet til referat. 


