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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Dato: 19.01.2021 
Tidspunkt: 18.30-20.30 
Sted: TEAMS 
Mødeleder: Thomas Linde-Bech 
Referent: Søs Staun 

Deltagere: Thomas Linde-Bech (TLB), Camilla Hansen (CH), Signe 
From Schrøder (SFS), Hans Christian Bundgaard (HCB), Peder Toft 
(PT), Maiken Dyrvig (MD), Heidi Kristensen Steffenauer(HKS), Chri-
stoffer Kokkendorff 9.c (elevrådsformand), Lasse Johansen 9.b (elev-
rådsnæstformand), Søs Staun (SØ), Tanja Børsting (TB), Finn Højly 
Bugge(FB), Jens Johansen (JJ), 
Fraværende:  

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der 
særlige ansvarlige, gæster og er 
det til orientering (O), drøftelse 
(D) eller beslutning (B) 

Tid 
Estime-
ret tid 
til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på 
beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline. 

1. Godkendelse af referat (B) 
 

5 min. Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet (O) 
 

5 min. Intet 

3. Nyt fra formand og næst-
formand (O) 
 
 

10 min. Kommentarer til oplægget til mødet med Eva Pinnerup se-
nere i mødet. 
 

4. Nyt fra skolens ledelse (O) 
 
 

10 min. Jens har delt en video med sine visioner for Houlkærskolen 
med skolens personale og skolebestyrelsen. Videoens fo-
kuspunkter kommer til debat på et kommende bestyrelses-
møde. 
Skolen går snart i gang med fagfordelingen for det kom-
mende skoleår. 
Skolens økonomi ser stabil ud qua det stigende elevtal. 
Vi ser ud til at komme ud af sidste år med et overskud på 
godt 700.000 kr. 
Vi har ca. 60 elever på skolen om dagen i nødpasning og 
nødundervisning. 
Alle årgangsteams er inviteret på skolen i nærmeste tid for 
at snakke om tidens opmærksomhedspunkter. 
Der er mange historier - skolens hverdag ligner nok det bil-
lede, der tegnes i medierne 
Skolen er i den forberedende fase i forbindelse med et 
samarbejde med henholdsvis Nordre og Overlund. (den 
gode skolestart og fagligt løft) 
 

5. Møde med Eva Pinderup, 
jf. Thomas’ mail d. 12.01. 

60 min. Jens redegjorde, forud for Evas deltagelse, for Houlkærsko-
lens stigende elevtal på trods af de kommunale prognose-
tal. 
 
Vi har inviteret Eva Pinnerup for at snakke om Fremtidens 
skole set fra et Houlkær perspektiv 
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6. Status på tidligere/ igang-
værende punkter/ projek-
ter (O) 
6a. Mål og indholdsbeskri-
velse for SFO. 
6b. Etablering af støttefor-
ening på Houlkærskolen. 

15 min. 6.a. - der er programsat et møde i næste uge - enten skal 
mødet foregå på TEAMS eller udsættes, til vi kan mødes fy-
sisk.  
Beslutning: Mødet udsættes til efter vinterferien. 
6.b. - intet nyt 

7. Eventuelt (O) 
 
 

15 min. 70 - 75 elever har søgt Houlkærskolen i 0. klasse næste 
skoleår. 
Pkt. på kommende skolebestyrelsesmøde - hvordan fort-
sætter vi samarbejdet med Eva Pinnerup? 

 


