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Referat skolebestyrelsesmøde den 28.februar 2018 
kl. 19.00 – 21.00 

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

1. Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Intet til referat 

3. Nyt fra formand og næst-
formand 
 

PEL, CS og SØ har deltaget i et debatmøde ”Vi-
borg(er) for folkeskolen” arrangeret af DLF Vi-
borg og Lederforeningen 
(Hvad er skolens opgave, og hvordan får vi dan-
nelses- og uddannelsesaspektet til at spille sam-
men i et helhedsorienteret syn på børnene) 
 

4. Udarbejdelse af forvent-
ningspapir for  
indskoling, mellemtrin og 
overbygning. 
Lærerne har udarbejdet ud-
kast/oplæg til lærere, elever 
og forældre. 
Vi ønsker bestyrelsens bi-
drag. 
Dialog og beslutning   
Se bilag  
 

Dialog om bilaget. Justeringer blev debatteret. 
Papiret tilrettes ud fra Bestyrelsens kommenta-
rer, derefter kommer det i Bestyrelsen til endelig 
godkendelse. 

5. Budget 
Herunder fagbudget 2018 
Orientering, dialog og beslutning  
Bilag følger senest mandag.     
 

Godkendt 
 

6. Gennemgang af procedure 
til skolebestyrelsesvalg. 
Orientering 
 

Vælgermøde 22.3 
Der er tre på valg, alle ønsker genvalg, desuden 
har yderligere en forælder meldt sit kandidatur 

7.  Sprogundersøgelse i 4. – 7. 
årgang. 
Orientering om hvordan vi 
arbejder med elevernes 
sprogbrug.  
 

Skolen arbejder med elevernes sprogbrug. Ikke 
fordi det er et problem, men fordi sprog hænger 
sammen med trivsel og dannelse. Gæster ople-
ver og giver udtryk for, at eleverne taler pænt 
og er høflige. Eleverne giver selv udtryk for, at 
der ikke altid tales pænt indbyrdes. 
 
Alle klasser fra 4. – 7. har eller kommer til at 
høre om deling af billeder på nettet. På 8. – 9. år-
gang har lærerne talt med eleverne om det. 

8. Meddelelser 
 

Se nedenfor  



  
 

 
 
 
 
Meddelelser til bestyrelsen den 28. februar 2018. 
 

• Vi flytter områdeledelsen over i tandlægens lokaler 

• Vi får 3 store børnehaveklasser – vi har sagt nej tak til 8 elever fra andre skoler. (I får mere 
info på mødet). 

• Vi skal igen lave lean i læsecenteret. 

• Vi har stor tilgang til skolen. Vi har modtaget 15 elever siden 1. november. 

• Vi søger ny leder til indskolingen. 

• 2 medarbejdere har få nyt job. Stillingerne har været opslået og er blevet besat. 

• Den årlige Cepos-måling var rigtig god for os i år 
Houlkærskolens placering: 30. bedste skole i Danmark – nr. 1 i Viborg. 

• Der er Gymnastikopvisning den 23. marts 2018 klokken 16.00-17.30 i gymnastiksalen på 
Houlkærskolen. Trænerspirerne er aktive deltagere. 

• Der er trivselsdag på Houlkærskolen den 2. marts 2018. (I får info om Den Nationale Triv-
selsmåling på mødet)  

 
Vigtige datoer: 
Valgmøde 22. marts kl. 17.00 
 

  Elevrådsrepræsentanterne sendes hjem. 

 
 
     

 

9. Evt. 
 

Intet til referat 

10 Nyt fra skolens hverdag 
 

Intet til referat 


