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Referat skolebestyrelsesmøde torsdag d.27.februar 2020  
kl.19.00 

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

 
Afbud:   

1. Godkendelse af referat 
 

Referatet fra forrige møde blev godkendt på 
sidste møde, hvorfra der pt. ikke foreligger 
noget referat. 

2. Nyt fra formand og 
næstformand 
 

Vi har deltaget i ViBorger for Folkeskolen - 
arrangeret af Viborg Lærerkreds og 
Skolelederforeningen. 
Der skal afgives høringssvar vedr. 
”Principper for fremtidens folkeskole”. PEL 
sender materiale ud, efterhånden som det 
indløber, og høringssvaret udarbejdes i 
forbindelse med bestyrelsesmødet d. 24. 
marts. 

3. Drøftelse af vikardækning og 
evt. principper for dette. 
Dialog og beslutning 
https://www.skole-
foraeldre.dk/artikel/tilsyn-med-
skolen 

Udsat til næste møde 
 
 

4. Budget 
Orientering, dialog og 
beslutning 

Vi afventer de sidste tal. (Herunder 
bibliotekspenge og penge til Læsecenteret - 
som det ser ud pt., kommer Læsecenteret ud 
med et underskud, som i så fald skal dækkes 
af Houlkærskolen, medmindre der altså 
tilføres ekstra ressourcer.) 
 

5. Skolebestyrelsesvalg 
Dialog og beslutning om skriv til 
forældrene om kommende 
skolebestyrelsesvalg 
 

CS har lavet et skriv til forældrene, som 
udsendes senest i næste uge. Der er 
opstillingsmøde d. 17.marts, hvor PEL og CS 
deltager (TLB står standby, i fald CS bliver 
forhindret.) 

6. Antimobbestategi 
Dialog og endelig beslutning 
Bilag 

Godkendt. En enkelt sætning omformuleres 
evt. 

7. Skoleårets planlægning 
Orientering 

Fagfordelingen er gået i gang. Som det ser ud 
lige nu, skal der ansættes en ny lærer til 
indskolingen. 
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8. Personale 
Orientering 

Der er stadig langtidssygemeldte blandt 
personalet. 

9. Meddelelser 4. og 5. årgang arbejder med musical - digtet 
og komponeret af to lærere. 
 

10. EVT. Nationale test bliver frivillige - skolelederen 
beslutter, om skolen skal deltage i de 
frivillige nationale test - punktet på et 
kommende bestyrelsesmøde. 
 
Mødetid i glasgang - der sidder elever både 
fra 4. og 5. årg. - indtil videre forløber det 
problemfrit. 
 


