
 
Referat skolebestyrelsesmøde 22.01.19  

 
Til stede: Christian Schou (CS), Tanja Børsting (TB), Pernille Lilliedahl (PEL), Line Husum Peder-
sen (LHP), Camilla Hansen (CH), Per Jensen (Pædagogfaglig leder SFO) (PJ), Signe Schrøder, H.C. 
Bundgaard (HCB), Finn Højby Bugge (FHB), Jens Johansen (JJ), Signe Frost Jørgensen (9.a), Siw 
Alberte Gravgård Christensen (8.x), Søs Staun (SØ) 
Referent: Søs Staun 
Afbud: Kristine Klejnstrup 
 

1. Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Der arbejdes videre med lektierummet (for mel-
lemtrinnet og udskolingen) 
Invitation fra skolechefen til en workshop i fe-
bruar i forhold til at få flere elever til at cykle til 
skole. Forslag om at undersøge i de forskellige 
klasser, hvor mange elever, der egentlig cykler 
allerede nu. 
 

3. Nyt fra formand og næst-
formand 
 

Invitation fra en skolebestyrelsesformand om-
kring dannelse af netværk for Viborgs byskoler. 
(Nordre, Overlund, Vestre, Vestervang, Søndre, 
Houlkær) CS deltog. Man enedes om at net-
værke pr mail efter behov. 
 

4. Nyt budget + endeligt regn-
skab 
Orientering 

Vi forventer et underskud på ca. 50.000. Vi har 
et budget på 42 mio. 
I det nye budget får vi 1 mio. mindre til vores 
to-sprogsundervisning. Til gengæld får vi ca. 1 
mio. mere pga. øget elevtal. 
 

5. Slides fra bestyrelseskursus 
Er der noget vi skal have ta-
get fat på? 
Dialog og beslutning 
Bilag 

Forslag om at lave et Åbent Skolebestyrelses-
møde, hvor interesserede forældre kan deltage 
for at høre om skolens drift. 
 

6. KV18 
Orientering 
Bilag 

KV18 er i år erstattet af ” Dialogbaseret aftale for 
Houlkærskolen 2018-2021”. PEL orienterede om 
aftalen. 
Rolf Ebbesen inviteres til et Bestyrelsesmøde, 
hvor han vil fortælle om ”Houlkærskolen i et 
nyt lys – fra skolebænk til aktiv medborger via 
foreningsidræt” (en del af vores dialogbaserede 
aftale.) 
 

7. Årshjul 
Dialog og beslutning 

Dynamisk værktøj, som lægges på hjemmesiden 
under Bestyrelsen og som revideres løbende. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

Elevrådsrepræsentanterne sendes hjem. 

 
 
     

 

8. Sammenhæng for borgerne 
– Ny styringsmodel 
Orientering og drøftelse 
Bilag 

FB orienterede kort om styringsmodellen, som 
skal være synlig for alle borgere i kommunen. 

9. Personale 
Orientering 

Der er i dag ansat en projektmedarbejder til Læ-
secenteret. Stillingen er for et år. 
 

10. ForældreIntra I dagspressen debatteres ForældreIntra som en 
stressfaktor. Vi drøftede emnet og konklude-
rede, at skolens informationsniveau er pas-
sende. Desuden er brugen i ovensstemmelse 
med bestyrelsens principper for området. 
 

11. Meddelelser 
 

Intet. 

12. Evt. 
 

Vi er sårbare, når Lene i Boden er syg. 
Viborg Kommune skal være røgfri arbejdsplads. 
Rygning kommer på på en senere møde. 
Valgfag kommer på på et senere møde. 
 

13. Nyt fra skolens hverdag 
 

Intet. 


