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Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 9. oktober 2018 
 

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

1. Godkendelse af referat Godkendt 
2. Nyt fra elevrådet 

 
CS bød velkommen til de to 
elevrådsrepræsentanter.  
Elevrådet arbejder med trivsels- og 
fællesskabsprojekt, som skal præsenteres for 
borgmesteren 

3. Nyt fra formand og 
næstformand 
 

Invitation til dialogmøde d. 30.10 (for 
formand og næstformand) og 
skolebestyrelseskursus 24.10 (for alle 
medlemmer af skolebestyrelsen) 

4. MeeBook  
Orientering om ny beslutning 
 

Forvaltningen har trukket sin tidligere 
udmelding vedr. konkrete regler for brugen 
af MeeBook tilbage og lagt kompetencen ud 
til den enkelte skole (ledelsen og MED-
udvalget) Alle årsplaner og elevplaner skal 
dog fortsat være tilgængelige på MeeBook. 

5. Gennemgang af principper 
Princip for samarbejdet 
mellem skole og hjem. 
  
Princip for adgang til at 
opfylde undervisningspligten 
ved udøvelse af eliteidræt eller 
deltagelse i musikskole. 
 
Princip for underretning af 
hjemmet om elevens udbytte af 
undervisningen - herunder 
elevplaner. 
Dialog og beslutning (Bilag) 
 

De tre principper blev gennemgået, tilrettet 
og herefter godkendt. 
Principperne lægges snarest på skolens 
hjemmeside. 
 
 

6. KV18 
Orientering 
 

Vi er i proces. 
Se skolechefens videoer vedr. KV18 
https://youtu.be/xjyZAg3wkYs 
https://youtu.be/o_rZKRTVn5U 

7. Forældrehenvendelse vedr. 
indeklima 
Orientering og dialog (Bilag) 
 

Teknisk forvaltning er kontaktet og har 
foretaget forskellige test og målinger. 
Umiddelbart er der ikke fundet synlige spor 
af råd eller svamp, men vi afventer stadig 
resultatet af nogle af testene. 

https://youtu.be/xjyZAg3wkYs
https://youtu.be/o_rZKRTVn5U


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  Elevrådsrepræsentanterne sendes hjem. 

 
     

 

Meddelelser til bestyrelsen oktober 2018 

• Vi arbejder på at få opsat en hjertestarter på Houlkærskolen. 

• Der har været afholdt æbledag i Grønnegården. En fantastisk dag, som vi tænker skal være en 

tilbagevendende tradition. 

• I dette skoleår har 0. årgang udedag hver onsdag. 

• Vi afholder motionsdag fredag d. 12.oktober. 

• Det er kun overbygningen, der afholder projektuge i uge 41. Emnet er: Den svære barndom. 

• Torsdag d. 4. oktober fremlægges planen for den nye legeplads i Kernehuset. 

• Processen vedr. udearealet ved Gøgereden er igangsat. 

• Vi får nyt tag på Kridthuset i slutningen af oktober. 

PEL har svaret forælderen, at der er iværksat 
diverse undersøgelser. 

8. Økonomistatus 
Orientering 
 

Vi havde en forventning om at gå i 0, men 
hvis vi investerer ca. 25.000 i reparation af 
ventilationsanlægget i Slusen, kan vi på 
årsbasis spare ca. 31.000. Desuden ønskes 
mulighed for mørklægning af Gøgereden, 
hvilket koster 65.000. Ovenstående vil derfor 
resultere i et lille underskud. 

9. Personale 
Orientering 
 

Stadig en langtidssygemeldt. 
En del af personalet er på kursus af kortere 
eller længere varighed. 
Desuden har vi haft en del alm. sygdom. 

10. Meddelelser Se nedenfor 

11. Evt. 
 

Der er opsat et reklameskilt (HS Byg) i 
skolegården med ”HS Arena”, samt leveret 
materialer til flytbare bander. Disse skal laves 
i håndværk og design. 
Der er frivillige nationale test her i efteråret. 

12. Nyt fra skolens hverdag Intet til referat. 


