
 
 

Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 22. september 2020 
 

Til stede: Pernille Lilliedahl (PEL), Thomas Linde-Bech (TLB), Tanja Børsting (TB), Camilla 
Hansen (CH), Signe From Schrøder (SFS), Jens Johansen (JJ), Hans Christian Bundgaard, Peder 
Toft, Maiken Dyrvig, Christoffer Kokkendorff 9.c (elevrådsformand), Lasse Johansen 9.b (elev-
rådsnæstformand), Heidi Steffenauer (HS), Søs Staun (SØ) 
Fraværende:  
Referent: Søs Staun 

1. Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet  
Velkomst til vores 
”gamle” formand og nye 
næstformand. 
 

Christoffer Kokkendorff 9.c er blevet valgt til elev-
rådsformand og Lasse Johansen 9.b til næstformand. 
Arbejdet i elevrådet er lige kommet i gang. Første 
store emne er ønsker til Elevrådenes byrådsdag i no-
vember. 
 

3. Nyt fra formand og næst-
formand  
Orientering 
 

Formand, næstformand og HS har deltaget i møde 
med en repræsentant for HR med henblik på at få 
lavet en job- og kompetenceprofil forud for stillings-
opslaget til skolelederstillingen på Houlkærskolen. 
Begge har desuden deltaget i møde om ”Fremtidens 
skole i Viborg” 
 

4. Ordensregler for Houl-
kærskolen  
Årlig revidering og god-
kendelse.  
Se bilag 
 

Bilaget revideres, så vi bl.a. snakker om foranstalt-
ninger i stedet for sanktioner. Desuden skal tilføjes 
henvisning til, hvor man finder ordensreglerne.  
Desuden skal der, i vores ordensregler, indskrives, 
at snus og tyggetobak sidestilles med rygning. 

5. Høringssvar; ”Fremtidens 
skole”  
Vi skal afgive høringssvar 
med henblik på at kvalifi-
cere nedenstående prin-
cipper forud for byrådet 
endelige vedtagelse i no-
vember. 
Se nedenfor dagsordenen. 
 

JJ og TLB skriver en udkast til høringssvar, som 
rundsendes til kommentering. 
Der blev givet input til høringssvaret på mødet. 

6. Etablering af støttefor-
ening på Houlkærskolen  
Dialog 
 

Udsættes til næste møde 



  
  Elevrådsrepræsentanterne sendes hjem. 

 
 
Ad. pkt. 5 
På baggrund af dialogmøder med skolebestyrelserne og Skole-MED foreslår Børne- og Ungdoms-
udvalget, at det videre arbejde med pædagogisk og strukturel nytænkning af fremtidens skole ta-
ger afsæt i følgende fem principper: 
1. Der afsættes ekstra ressourcer til fælles udviklingsprojekter på skoleområdet i forhold til at 
styrke, inkluderende praksis, overgange, åben skole, videreudvikling af teamsamarbejde, osv. 
2. Alle skoler/matrikler søges bevaret. 
3. Alle skoledistrikter søges sammenlagt med minimum et eller dele af et andet skoledistrikt med 
henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige enheder. 
4. Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler. 
5. Den fremtidige tildelingsmodel tager udgangspunkt i den nye skolestruktur med færre skoledi-
strikter – og baserer sig i højere grad på elevtildeling. 

7. Inkluderende lærings-
miljø  
Orientering 
 

Houlkærskolen (mellemtrin og overbygning) er 
med i forløbet i indeværende skoleår. Sidste skoleår 
var indskolingen med. 

8. Økonomi – forventet 
regnskab september  
Orientering 
 

Vores forventede underskud er vendt til et forventet 
overskud på ca. 138.000 kr., inden Coronarefusion 
og afregning for et par elever til andet skoletilbud. 

9. Personale 
Orientering 
 

Pt. ingen langtidssygemeldte. 
Sygefravær på ca. 2 %, hvilket er lavt. 

10. Repræsentant til Ung-
domsskolen  
Se nedenfor dagsordenen. 
 

Ingen var interesseret i at melde sit kandidatur. 

11. Meddelelser 
 

Tillæg til kvalitetsrapport 2.0 - skolens tal er fine. 

12. Evt. 
 Lærernes dag – hvad gør vi?  

 

Mange ting, som tilgår bestyrelsen, har alt for korte 
tidsfrister. Hvordan får man sendt videre i systemet 
at de korte frister ikke er acceptable? 
Kunne det evt. være et punkt, som alle skolebesty-
relser debatterede på et af deres bestyrelsesmøder? 
Lærernes dag - Vi gør som sidste år. SFS skriver en 
tak til personalet. 
Kommentarer til fotografen. 
SSP-samarbejdet skal være et punkt på et fremtidigt 
bestyrelsesmøde. 

13. Nyt fra skolens hverdag 
 

Intet 



Via linket er der yderligere information om processen, som mulighed for at se allerede indgivet 
høringssvar fra andre skoler i kommunen. 
Link; https://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Skoler/Fremtidens-
Skole/Giv-din-mening-til-kende-om-Fremtidens-Skole 
Se bilag (slides fra ”stormødet” den 10. sep. i Viborg Lounge) 

 
Ad. pkt. 10 
Der er tradition for, at skolerne er repræsenteret med tre medlemmer i Ungdomsskolens besty-
relse. Derfor vil vi gerne have, at I på næste skolebestyrelsesmøde spørger, hvorvidt nogle af jeres 
bestyrelsesmedlemmer kunne have interesse i dette. I melder efterfølgende navn og mailadresse 
tilbage til mig på eventuelle interesserede 
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