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Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d 11. september 2018 
 

Til stede: Christian Schou (CS), Tanja Børsting (TB), Pernille Lilliedahl (PEL), Line Husum Pedersen 
(LHP), Camilla Hansen, Per Jensen (konstitueret SFO-leder), Signe Schrøder, H.C. Bundgaard (HCB), 
Thomas Linde-Bech, Jens Johansen (JJ), Søs Staun (SØ) 
Referent: Søs Staun 
Afbud: Kristine Klejnstrup, Finn Højby Bugge (FHB), Elevrådet 
 

1. Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Valg til formand, næstformand og repræ-
sentanter i skolebestyrelsen foregår i næste 
uge. 

3. Nyt fra formand og næstformand 
 

Regeringen er i dag kommet med et udspil 
til justering af folkeskolereformen. 

4. Høringssvar vedr. Taphede mo-
del 1 
(se bilag) 

Houlkærskolen ser positiv på det skitse-
rede udspil. PEL laver et udkast til hø-
ringssvar og sender til for- og næstforman-
den, som kommenterer. 

5. Gennemgang af principper. 
Har vi de principper vi ønsker? 
(Bilag kommer torsdag) 
Dialog og beslutning 

Principperne revideres og godkendes på de 
kommende møder. Bestyrelsen var enig i, 
at det var et fint oplæg. 
Næste møde:  
Princip for samarbejdet mellem skole og 
hjem  
Princip for adgang til at opfylde undervis-
ningspligten ved udøvelse af eliteidræt el-
ler deltagelse i musikskole 
Princip for underretning af hjemmet om 
elevens udbytte af undervisningen - herun-
der elevplaner 

6. Emner til indsatsområder KV18 
Dialog og beslutning 

Vi ønsker at fortsætte med:  

• Åben skole - Samarbejde mellem 
skole, hal, gymnasie, idrætsforenin-
ger og klub 

Nye emner:  

• Inkluderende praksis 

• Kommunikation og sprog 
Ledelsen kommer med et udspil til mødet 
d. 9. okt. 
KV18 skal være færdig d. 4.12 

7. Økonomistatus – regnskab sep-
tember. 
Orientering. 

Vi forventer et resultat, der går i nul. 
Læsecenteret giver et underskud på 51.500. 
Bestyrelsen ønsker en forklaring på, hvor-
for Houlkærskolen skal dække dette un-
derskud. Skolechefen har lovet et svar. 

8. Facebookgruppe SFO 
Dialog og beslutning 

SFO ønsker at lave et forsøg med en SFO 
Facebookgruppe som et supplement til den 
øvrige elektroniske kommunikation. Grup-



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meddelelser til bestyrelsen september 2018  
 
• Vi har afholdt høstfest i indskolingen. 
 
• Der vil blive udsendt info om Aula til alle forældre på Intra. 
Skoleåret 2018-2019 er det sidste år, hvor vi benytter SkoleIntra som kommunikationsplatform. 
Aula bliver fra august 2019 den nye kommunikationsplatform i folkeskoler, SFO’er og dagtilbud. 
Målet med Aula er at skabe rum for bedre kommunikation mellem institution og hjem. 
 
• Der er afholdt Store Læsedag på skolen.  
 
• Vi har tilmeldt os kampagnen ”Børn på vej/Teenager i trafikken”.  
 
• Igen i år har vi afviklet et fantastisk Houlkærløb. 
 
• Der er vedtaget ny procedure for ansættelse af skoleledere. 
 
• Vi har 7 medarbejdere i gang med Animated Learning – for at styrke kreativitet og visuelle un-
dervisningsmetoder. 
 
• Personalesituationen p.t.  
 Orientering på mødet. 
 
• Lærerens dag d. 5.10 – der vil være rundstykker og et lille skriv.  
 

  Elevrådsrepræsentanterne sendes hjem. 

 
 
     

 

pen er udelukkende en oplysende, fortrins-
vis bagudrettet, gruppe. Vi vil gerne for-
tælle den gode historie.  
Forsøget kører indtil jul, der evalueres, om 
skolen skal kobles på. Bestyrelsen involve-
res i denne evaluering og i beslutningen. 

9. Persondataforordningen 
Orientering 

JJ har været til møde med en del af sko-
lerne og kommunens datamand. Personalet 
orienteres på et møde i december 

10. Meddelelser Se nedenfor.  

11. Evt. 
 

1.6 mio. i ekstra bevilling til nyt natur-
fagslokale (renovering af det eksisterende 
fysiklokale) 
Forespørgsel til utætte tage – der er fokus 
på det. 

12. Nyt fra skolens hverdag 
 

Det går godt. 


