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Referat skolebestyrelsesmøde d. 13.11.18 
 

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

1. Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Børnebyrådet: Der arbejdes med to projekter: At etablere 
en rundbænk omkring et af træerne i Grønnegården, 
samt andre små bænk-projekter i Grønnegården. 
Desuden arbejdes med et lektierum i Kridthuset. 

3. Nyt fra formand og 
næstformand 
 

CS, LHP og PEL har været til Dialogmøde. Tema – 
anvendelse af to-voksenordning. Oplæg om Co-
Teaching. 
Kursus for bestyrelsen – LHP og CH deltog. Et godt 
arrangement. 

4. Ny struktur for læsecentret 
Orientering 

Der arbejdes hen imod en ny struktur, hvor der er et 
tættere samarbejde med elevernes hjemskole, 

5. Gennemgang af principper. 
(Bilag kommer torsdag) 
Dialog og beslutning 

De tre principper blev gennemgået, tilrettet og herefter 
godkendt. Det fjerde tages op igen på næste møde. 
Principperne lægges snarest på skolens hjemmeside. 
 
 

6. KV18 
Orientering 

Vi er stadig i proces. PEL, FHB og JJ præsenterede de tre 
indsatsområder: ”Houlkærskolen og idrætsforeninger”, 
”Sprog og kommunikation på Houlkærskolen” og 
”Inkluderende praksis” 

7. Økonomistatus  
Orintering. 

Vi forventer et lille underskud. 

8. Sygefravær og 
vikardækning 
Orientering 

Der er fokus på de to emner i medierne og her i 
kommunen. 
Vi har et sygefravær på 3.3 %. Vi ligger i den gode ende. 

9. Legeplads. 
Orientering om de endelige planer 
ved Per. 

Per gennemgik planen. Der er indgået aftale med firmaet 
HAGS. Vi forventer projektet afsluttet i løbet af fire 
uger. Starttidspunkt forventes i dette kalenderår. 

10. Personale 
Orientering 

Vi har stadig to langtidssygemeldte. Den ene er der 
indledt afsked i forhold til, og den anden skal til 
sygesamtale i november/december. 

11. Meddelelser 
Indeklimasag 
Arbejdstilsyn 

Opfølgning på forældrehenvendelse vedr. indeklima 
(pkt. 7 i sidste referat) – resultaterne på prøverne er 
kommet, der er intet påviseligt dårligt indeklima. 
Forældrene bag henvendelsen er orienteret. 
Arbejdstilsynet: to straks-påbud – ingen fejning i sløjd, 
og ingen løse ledninger hen over gulvet. Desuden et 
påbud om om-mærkning af farlige stoffer i fysik. 
Se desuden nedenfor. 



  
 

  Elevrådsrepræsentanterne sendes hjem. 

 
 
 Meddelelser til skolebestyrelsen november 2018 
  

• Der har været opstart af en frivillig bevægelsesgruppe. HS bevægelsesboost. 

• Vi arbejder på at lave en ”Powerpige” dag for de piger, der skal have boostet deres 
selvværd og tro på egne evner. 

• Vi er startet med nationale test. 

• Vi har haft uanmeldt besøg af arbejdstilsynet. 

• Skolens elevtal pr. 1.november er 690 elever. 

• Vi får besøg af elever fra VG. De skal undervise 6. + 7. årgang i FN´s verdensmål. 

• Skolens kor skal synge på Kildehavens plejehjem. 

• Der afvikles i øjeblikket forældresamtaler i alle klasser. 

• 7. årgang har været i Naturvidenskabernes hus – Kloge hænder. 

• CD-ord ambassadørerne er i gang med nye elever.  

• Vi er igen i år tilmeldt en uddannelsesdag for 9. årg. (en lørdag) på Lego. 
 

12. Evt. 
 

Der er ansat ny viceskolechef (Hans Jørgen Dam)  
https://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-
familie/Alle-nyheder/Ny-viceskolechef 
Ansættelse af ny Direktør for Børn & Unge er i proces, 
da den nuværende (Hans Henrik Gaardsøe) går på 
pension. 
https://kommune.viborg.dk/Nyheder/2018/August/Boern-
og-Unges-direktoer-gaar-paa-pension 
Opfordring til forældrene om at sørge for lys på deres 
barns cykel. 
Opfordring til, at den lille p-plads ved flagstangen ikke 
bruges til aflevering af børn om morgenen. Der opstår let 
farlige situationer. 
Opfordring til at melde sig som frivillig til Godnat 
idræt. Henvendelse til Line Sjørring Bundgaard (2989 
1075) 

12. Nyt fra skolens hverdag 
 

Intet til referat. 
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