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Referat skolebestyrelsesmøde d. 25.02.19 
 

 
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), Thomas Vestergaard Linde-Bech, Finn Højby Bugge (FHB), Jens Johansen (JJ), 
Kristine Klejnstrup, Siw Alberte Gravgård Christensen (8.x), Søs Staun (SØ) 
Gæst: Mette Betzer (kommunalt lederkursus - følger FB) 
Referent: Søs Staun 
Afbud: Signe Frost Jørgensen (9.a) 
 

1. Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Elevrådet har deltaget i Workshop omkring trafik - om 
at cykle i skole 
Forud for workshoppen er der lavet en undersøgelse på 
skolen blandt 4. - 9. årg. - 350 elever deltog - 46 køres, 
223 cykler, 81 går 
 

3. Nyt fra formand og 
næstformand 
 

Intet  

4. Ny timefordelingsplan og 
principper for 
”Undervisningens 
organisering” 
Dialog og beslutning 
Bilag 

Der blev besluttet, at 7. årg. får madkundskab her i 
overgangsåret.  
De tidligere vedtagne principper for ”Undervisningens 
organisering fortsætter.” (Fx Faglig fordybelse lægges 
ikke som ydertimer.) 
 

5. Nye retningslinjer for 
valgfag 
Orientering 
Bilag 

7. og 8. årg. skal have et valgfag, som løber over to år, 
som afsluttes med prøve efter 8. årg. Håndværk og 
design skal udbydes, billedkunst, madkundskab og 
musik kan udbydes. Vi forventer at udbyde alle fire, 
men musik er endnu ikke afklaret. 
Der er endnu ikke udmeldt noget vedr. den 
pågældende prøveform. 
 

6. Rygepolitik i Viborg 
kommune 
Dialog og beslutning 
Bilag 

Skolerne skal pr. 01.08.19 være røgfri i skoletiden. 
Vi har en rygepolitik for eleverne, den opdateres, så den 
passer til den politiske beslutning. Den lægges 
efterfølgende på hjemmesiden.  
Rygepolitik for personalet behandles i skolens MED-
udvalg. 
 

7. Brug af digitale medier i 
undervisningen, samt af 
digitale medier i 
spisepauserne 
Dialog og beslutning. 
 

Vi har fokus på området. Brugen skal give mening i 
forhold til læring. 
Det har været behandlet på personalemøde i 
indskolingen. 
Vedhæftet link til den udsendelse Kristine omtalte. 



  
Elevrådsrepræsentanterne sendes hjem. 

 
 
     

 

Meddelelser til skolebestyrelsen februar 2019 

• Renovering af fysiklokalet er startet og forventes afsluttet medio april. 

• Traditionen tro afholdes Trivselsdag d. 1. marts 

• Indskolingen skal slå katten af tønden d. 5. marts 

• Der har været afholdt klyngefest på mellemtrin med stor succes. 

• Vi er godt i gang med valgfagsudbud til næste skoleår. 

• Vi skal have indført ny affaldssortering pr. 1. april 

• Vi har meldt os til Rynkeby-løbet 

• Projektopgave på 8. og 9. årgang er veloverstået 

• TOPI, nationale test og national trivselsundersøgelse bliver alle afviklet i marts/april. 

• Vi er ved at undersøge muligheden for ny mælkeordning (Skolemælk.dk) 

 
https://www.24syv.dk/programmer/aflyttet/37926115/fremtiden-
er-blind-og-dum 

 

8. Personale 
Orientering 

En lærer har selv søgt sin afsked. 
En medarbejder er fortsat langtidssygemeldt. 
 

9. Meddelelser 
 

Se nedenfor 

10. Evt. 
 

Forespørgsel til renovering af legeplads. Der er blevet 
rykket for igangsættelse flere gange. 
Næste møde kommer til at dreje sig om planlægning af 
mødet med politikerne d. 30. april. 
Forespørgsel til ”Houlkærskolen i et nyt lys – fra 
skolebænk til aktiv medborger via foreningsidræt” - der 
mangler lige nogle brikker at falde på plads, og så hører 
vi mere om det. 
 

11. Nyt fra skolens hverdag 
 

Intet til referat. 

https://www.24syv.dk/programmer/aflyttet/37926115/fremtiden-er-blind-og-dum
https://www.24syv.dk/programmer/aflyttet/37926115/fremtiden-er-blind-og-dum

