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Referat skolebestyrelsesmøde 08.10.19 
 

Til stede: Christian Schou (CS), Line Husum Pedersen (LHP), Pernille Lilliedahl (PEL), Finn Højby 
Bugge (FHB), Thomas Linde-Bech, Tanja Børsting (TB), Camilla Hansen (CH), Jens Johansen (JJ), Signe 
From Schrøder, Christoffer Kokkendorff 8.c (formand), Oline Damsgaard 7.c (næstformand), Søs Staun 
(SØ) 
Fraværende:  
Referent: Søs Staun 
Afbud: Per Jensen (Pædagogfaglig leder SFO) (PJ), Kristine Klejnstrup, Hans Christian Bundgaard 

1. Godkendelse af referat 
 

Godkendt  

2. Nyt fra elevrådet 
Præsentation af vores nye for-
mand og næstformand 

Ny formand:  Christoffer Kokkendorff 8.c 
Ny næstformand:  Oline Damsgaard 7.c 
Elevrådet skal deltage i Byrådsdagen i novem-
ber. Kommer man med en god ide, får man, hvis 
der er flertal for det, penge til at udføre ideen. 

3. Nyt fra formand og næstfor-
mand 
Orientering fra dialogmøde 
 

LHP og PEL har været til dialogmøde - tema: 
Fremtidens skole i Viborg. Faldende elevtal 
presser skolerne. Det drejer sig især om at opti-
mere klassekvotienten. Forskellige løsninger til 
forskellige skoler kunne være en mulighed. Det 
skal ikke kun være en debat om skolestruktur, 
men også om kvalitet i skolen. 
CS har været til møde med skolebestyrelsesnet-
værket (byskolerne). Her er man enige om, at 
man ikke skal gå ind i debatten om lukning af 
landsbyskolerne. 
CS kommenterede på fyringer af skoleledere i 
Viborg. Er der en ny tendens på vej? 

4. Problematik vedr. Apple Watch 
Dialog og beslutning 
 

Vi er mobilfriskole, men med de nye Smartwat-
ches ændrer problematikken sig. Vi tager punk-
tet på igen på næste bestyrelsesmøde 

5. Kvalitetsrapport – Dialogbasse-
ret aftale. 
Orientering og dialog om proces 

Kvalitetsrapporten skal afleveres i januar. Vores 
indsatsområde ”Houlkærskolen i et nyt lys – fra 
skolebænk til aktiv medborger via forenings-
idræt” er skudt til hjørne - kan projekt evt. ud-
bredes til andre skoler? 
Vores indsatsområde ”Sprog og kommunikation 
på Houlkærskolen” skal erstattes af et andet 
indsatsområde, da det nu er godt implemente-
ret. 
Indeklima og undervisningsmiljø kunne være 
nye indsatsområder.  
Punktet sættes også på dagsordenen til næste 
bestyrelsesmøde. 

6. Endelig godkendelse af anti-
mobbestrategi. 
Herunder opførsel på de sociale 
medier 
Dialog og beslutning 

Bestyrelsen udtrykte tilfreds med strategien, 
som nu skal bearbejdes blandt personalet. Efter-
følgende debatteres den her i bestyrelsen inden 
endelig godkendelse. 



  
  Elevrådsrepræsentanterne sendes hjem. 

 
Meddelelser til skolebestyrelsen oktober 2019 

• Der har været afholdt projektuge i overbygningen i uge 40. Oskar-uge. Det blev igen en 
kæmpe succes.  

• Mellemtrin har projektuge i uge 41 
4. årgang skal arbejde med ”Danmark”  
5. årgang skal arbejde med ” De 17 Verdensmål” og 
6. årgang med ”Sport og spinat” 

• Vi har haft koncert med Dampkapellet (klassisk musik) for 4. og 5. årgang 

• Vores elever på 8. og 9. årgang har deltaget i uddannelsesmessen 

• En del af vores 9. klasses elever har været i Brobygning i uge 40 

• 6. årgang har deltaget i naturfagsdag på VG 

• Der bliver i øjeblikket afhold en del forældremøder og klassearrangementer 

• Efter efterårsferien opstarter vi en fokuseret indsats, hvor vi alle skal arbejde med inde-
klima og undervisningsmiljø 

• Vi afholder skolernes motionsdag fredag d. 11. oktober 

• 0. - 3. årgang har set teaterforestilling i dag 

• Der har været afholdt Lærerens dag. Skolebestyrelsen gav rundstykker. 

Bilag 
7. 
 

AULA 
Orientering om opstart 

Opstart uge 43. Forældrene er orienteret via e-
Boks og papirfolder. 

8. Skolebestyrelsens rolle vedr. 
skolebestyrelsesvalg – hvordan 
kan vi være mere synlige? 
Dialog og beslutning 

Vi arbejder hen imod at gøre det mere synligt og 
attraktivt at deltage i skolebestyrelsesarbejdet. 
Der udsendes et ”personligt” brev til de forskel-
lige årganges forældre, hvor der fortælles om 
skolebestyrelsesarbejdet. CS laver et udkast til 
dette brev. 
På sidste skolebestyrelsesmøde i dette skoleår 
planlægges, hvilke skolebestyrelsesmedlemmer 
der deltager på de forskellige årganges foræl-
dremøder i skoleåret 2020-2021 

9. Personale 
Orientering 

De nye lærere er kommet godt i gang.  

10. Meddelelser Se nedenfor 

11. Evt. Samtykkeerklæring til underskrift! 
DLF har vedtaget et nyt Folkeskoleideal og 
Skolelederforeningen har vedtaget 40 forslag til 
forbedring af Folkeskolen. Disse behandles på et 
temamøde senere på året.  
LHP fortalte om elevpraktikophold hos militæ-
ret. 

12. Nyt fra skolens hverdag 
 

Intet nyt 


