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Referat skolebestyrelsesmøde den 11. oktober 2017 
Til stede: Christian Schou (CS), Tanja Børsting (TB), Pernille Lilliedahl (PEL), H.C. Bundgaard, Finn 
Højby Bugge (FHB), Freja (8.c), Lasse (6.b), Line Husum Pedersen (LHP), Kristine Klejnstrup, Hilde 
Wøhlk, Signe Schrøder, Camilla Hansen, Søs Staun (SØ) 
Afbud:  
Referent: Søs Staun 
 
 

1. Godkendelse af referat Referatet godkendt 
2. Nyt fra elevrådet Ny kontaktlærer for elevrådet er Mette (lærer på 

7. årg.) 
Elevrådet har deltaget i et kursus, hvor temaet 
var: Hvad laver et aktivt elevråd? 
Der er opstillet ide-postkasser, hvor alle kan 
komme med ideer til, hvad elevrådet kan 
arbejde med. 

3. Nyt fra formand og 
næstformand 
Dialogmøde 

Velkommen til Camilla Hansen, som afløser Ole 
Højbjerg, som ikke længere har barn på skolen. 
LHP og PEL har deltaget i dialogmøde: 
Udfordringer til alle og uddannelse til flere. 
(* Fokus på overgange – mellem 
daginstitutioner og skole, og mellem skole og 
ungdomsuddannelserne 
* EUD8 (”erhvervsklasse”) – skolen har lagt 
billet ind på denne klasse, 31. okt. træffer B&U 
beslutning om, hvor klassen placeres 
* penge til transport til Åben skole m.m..) 

4. Forslag til mødedato 
november: 
Tirsdag d. 7. november. 
Opstart KV17 
Beslutning 

Ekstra bestyrelsesmøde d. 7. nov. kl. 19 – 21, 
hvor arbejdet med KV17 (Kvalitetsrapport) 
påbegyndes. Ledelsen kommer med et udspil til 
mødet. 

5. Mobbestrategi 
Hvad gør vi på 
Houlkærskolen. 
Orientering, dialog og beslutning. 
Bilag 

Emnet er på dagsordenen, fordi det endnu en 
gang har været omtalt i pressen. Det blev 
drøftet. Det er ledelsens indtryk, at der allerede 
arbejdes for at bekæmpe mobning. Noget 
fremgår af skolens trivselssæt og bestyrelsens 
principper om elevansvar. Der var enighed om, 
at der bør udarbejdes en egentlig anti-
mobbestrategi. Ledelsen udarbejder et oplæg til 
drøftelse på et møde i foråret. 

6. Rengøringsstandarden på 
toiletterne. 
Orientering, dialog og beslutning. 

PEL oplyste, at rengøringsstandarden er i orden. 
Det er toiletterne ikke, da nogle af kummerne er 
40 år gamle. Der bliver også gjort rent i løbet af 
dagen. Pædagoger og lærere inspicerer 
toiletterne dagligt. TB oplyste, at emnet 
italesættes i de små klasser. 
Elevrepræsentanterne oplyste, at toiletterne er 
fine nok, når der lige er gjort rent. Der var 



  
 
 
 
 
 
 
 

Meddelelser: 
Vi har afholdt pædagogisk eftermiddag for alle lærere og pædagoger i samarbejde med 
skolerne i vores netværk (Møllehøjskolen, Hammershøj Skole, Brattingborgskolen Møldrup 
Skole og Houlkærskolen). 
Vi havde besøg af Mikael Kamber, der lavede oplæg og workshop om emnet: 
STÆRK - lær at finde og bruge dine styrker. 
 
Uge 41 er projektuge på hele skolen: 
Myretuen:  Vikinger 
Kernehuset: Jorden rundt 
Mellemtrin: 4.årg: Prærieindianere  
5.årg.:   Engelsk 
6.årg.:   Sport og Spinat 
Overbygning: Vi laver film til den helt store OSCAR fest. 
 
8. og 9. årgang har deltaget i uddannelsesmesse. 
Overlund Skole, Nordre Skole og Houlkærskolen skal i samarbejde med Mercantec alle indgå i 
projekt med oprettelse af valghold rettet mod 8. klasse.  
Overskriften for projektet er:   
Udvikling af en motiverende og inspirerende karriere for unge i grundskolen ind i 
erhvervsuddannelsen. 
 
Nye tiltag: 
• Trivselsambassadører 
• Samarbejde musikskolen 
• Gymnastik i SFO-tiden - trænerspirere 
• Ordambassadører  
• Skilsmissegruppe 
 

 

 

Her sendes elevrådsrepræsentanterne hjem. 

enighed om, at ledelse, lærere og pædagoger har 
fokus på rengøringsstandarden. 

7. Budget 
Orientering         

Vi forventer at komme ud af året med et lille 
overskud. 

8. Meddelelser 
 

Se nedenfor 

9.  Evt. 
 

Intet til referat. 

10. Nyt fra skolens hverdag Intet til referat 


