
 

 

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

1. Godkendelse af referat 
 

Referatet godkendt 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Planlægning af fodboldturnering for 
mellemtrinnet. Postkasser til gode råd 
ophænges snart. Der er bestilt net til 
fodboldmålene. Elever har henvendt 
sig til elevrådet for at få ændret 
snereglerne. De ændres ikke.  

3. Nyt fra formand og næstfor-
mand 

Intet nyt. 

4. Kvalitetsrapport 
Orientering og det videre forløb 

 

Alle tal er endnu ikke kommet. Husk 
ekstraordinært bestyrelsesmøde om 
kvalitetsrapporten d. 10. januar. Dead-
line for aflevering af denne er d. 12. ja-
nuar. 

a5. Input til Bestyrelsens årsbe-
retning?????? 
 Debat 
 

Forslag til ekstra emner: konvertering 
af UUV til to-voksenordning, samt 
deltagelse i rammeforsøg vedr. samme 
emne. 
Opfordring til at sende eventuelle for-
slag og kommentarer til CS inden jul. 

6. Økonomi 
Orientering 
 

Vi mangler tildelingen til vores to-
sprogselever. Det blev ca. 13 mio. kr., 
som blev udmøntet af ekstratildelin-
gen på 25. mio. 
Forventet overskud ca. 200.000 kr. 

7. Orientering om klassseom-
lægning  
Orientering 

Intet til referat. 
 

8. Spændende 
tiltag fra skolens hverdag. 

Venskabsklasser (også med børneha-
ven) 



Orientering 
 

Legepatruljer 
Musikprojekt med Unoden 
Musik med Musikskolen 

9. Meddelelser 
 

Se nedenfor 

10.  Evt. 
 

Forespørgsel vedr. uddannelsespara-
thedsvurdering. Emnet debatteres i 
dagspressen. Antallet af ikke-uddan-
nelsesparate på Houlkærskolen følger 
landsgennemsnittet 
Forespørgsel vedr. julegudstjeneste. 
Også dette emne debatteres i dagspres-
sen. Houlkærskolen har stadig juleaf-
slutning i Houlkær Kirke. Elever med 
seddel fra hjemmet om fritagelse for 
deltagelse i juleafslutningen, sidder 
hos PEL.  

 

Meddelelser til bestyrelsesmødet d. 11. december 2017 

• Der er afholdt terminsprøver for 8. og 9. årgang. 

• Vi har nu fået de første tal for de nye børnehaveklasser. P.t. er der 82 børn på listen 

til vores skole. Det tal kan dog ændre sig, men vi forventer 3 børnehaveklasser i 

skoleåret 2017/2018. 

• Der er traditionen tro Luciaoptog d. 13. december. Igen i år vil eleverne også gå Lu-

ciaoptog på et plejehjem. 

• Torsdag d. 14. december er der juleklippedag i SFO´en. 

• Vi er i gang med at udarbejde retningslinjer vedr. vold eller trusler om vold over for 

ansatte på Houlkærskolen. 

Vi får udskiftet indgangspartier i Myretuen og Kernehuset. 

Vigtige datoer: 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 10. januar 2018 

(Kvalitetsrapporten) 


