
Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 27. oktober 2020 
 

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

1. Godkendelse af sidste mødes refe-

rat 

  

Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet 

Orientering. Velkomst til vores nye 

næstformand. 

  

Elevrådet arbejder med skolens to forslag til elevråde-
nes Byrådsdag. 
Lasse Johansen (ny elevrådsformand) præsenterede 
sig selv. 

3. Nyt fra formand og næstformand 

Orientering v. Thomas og Peder 

 

Helle fra skolebestyrelsen i Bjerringbro har kontaktet 
TLB med henblik på at etablere et netværk blandt sko-
lebestyrelser 

4. Orientering fra skolens ledelse 

Den nærmeste fremtid (nov. & dec.). 

Orientering v. Finn & Jens 

 

Skolen tog i fredags en fin afsked med Pernille. Afske-
den blev lidt anderledes end planlagt pga. Corona, 
men Pernille var glad for dagen.  
Finn og Jens har i fællesskab skolelederfunktionen 
frem til 1. jan. Jens er personaleleder for indskolingen 
og Finn for Mellemtrinnet og Udskolingen. Desuden 
ligger de administrative og økonomiske opgaver for-
trinsvis hos Jens, men ansvaret er fælles for Finn og 
Jens. Finn har fortsat hovedansvaret i forhold til ele-
ver. 

5. Personale 

Orientering v. Finn & Jens 

  

En lærer på mellemtrinnet har opsagt sin stilling for at 
søge ny udfordringer. Stillingen opslås snart.  
Desuden har vi et stillingsopslag til en AKT-pædagog. 
PT deltager i indstillingsudvalget fra bestyrelsen. 

6. Ordensregler for Houlkærskolen 

Til godkendelse efter justering jf. sid-

ste møde. Se bilag 

 

Godkendt. 

7. Mål og indholdsbeskrivelse for SFO 

Hvad skal der til for at gøre en god 

SFO bedre? 

Se bilag som udgangspunkt for dia-

log. 

  

Forslag: Kunne man indtænke børnenes stemme i pro-
cessen? 
Personalet og forældrene skal også have en stemme 
ind i det. 
Tilbagemelding: Der sker mere i SFO i år end sidste år. 
Princip for SFO´ens virksomhed skal være mere synlig 
og fungere bedre i praksis end hidtil. 
Forslag: Der nedsættes en arbejdsgruppe, som kigger 
på princippet og kommer med forslag til ændringer. 
Arbejdsgruppen består af bestyrelses-, personale- og 
evt. forældre- og elevrepræsentanter. JJ Tager styring 
på processen. 
MD har meldt sig som repræsentant fra bestyrelsen. 



 

8. Etablering af støtteforening på 

Houlkærskolen 

Se udkast til vedtægter til dialog om, 

hvorvidt og hvordan skolebestyrel-

sens kan understøtte tiltaget. 

 

TLB redegjorde for tankerne bag støtteforeningen. 
Der blev udvekslet tanker og ideer. 
Hvordan får vi forældre og andre med på ideen? 
Punktet sættes på dagsordenen igen næste gang. (Idé-
fase) 
Der er to veje, vi kan gå. Man stifter en selvstændig 
forening, eller man bliver en underafdeling af den pa-
raplyorganisation, man er ved at etablere i området. 
Mht. stiftelse af foreningen afventer vi lige paraplyor-
ganisationen. 

9. Synliggørelse af bestyrelsens ar-

bejde og tilgængelighed 

Link til inspiration fra Overlund 

Skole: https://ov-viborgsko-

ler.aula.dk/idekatalog-til-klasseud-

valg  

Skal vi have noget lignede eller an-

det, som understøtter bestyrelsens 

arbejde og synlighed overfor foræl-

drene? 

 HCB redegjorde for baggrunden for punktet.     
 Bestyrelsen har tidligere udtrykt ønske om at blive  
 mere synlig. 
 Vi nedsætter et udvalg til udarbejdelse af noget 
 lignende for Houlkærskolen. 
 SFS, HCB, CH og MD er udvalget og kommer med et 
 oplæg på et senere møde. 

10. Evt. 

 

HCB: Det er vist tid til det årlige cykellygtetjek.  
En del af vores skoleveje (bl.a. Odshøjvej) er farlige, og 
de og stierne er for dårligt oplyst. 
MD spurgte ind til tidligere tiders skolepatrulje. Denne 
blev nedlagt af kommunen, da rundkørslen og tunnelen 
blev lavet. Vi kan ikke selv etablere en ordning. Denne 
ordning vil kræve orange blinklys og en politigodken-
delse. 
Vi tager den dårlige belysning, sikker skolevej m.m. op 
på et senere møde, hvor vi evt. kunne få en repræsen-
tant fra initiativgruppen med. 
Der har været skrevet om emnet i Houlkærnyt. Vi kunne 
følge op på Johannes Vesterbys udtalelse (læs mere 
her) 
https://houlkaerportalen.dk/wp-content/uploads/H-
nyt_2-udg-2020.pdf 
PT spurgte ind til udmelding i forhold til evt. nye tiltag i 
forhold til Corona. Vi afventer en udmelding fra Børne- 
ungedirektøren. 
Det vil være muligt at afvikle skole-hjem-samtaler via 
Teams eller fysisk fremmøde 
 

Elevrådsrepræsentanterne sendes hjem. 

 

 

11. Nyt fra skolens hverdag
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