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Referat skolebestyrelsesmøde 10.09.19 
Til stede: Christian Schou (CS), Line Husum Pedersen (LHP), Pernille Lilliedahl (PEL), Kristine 
Klejnstrup, Finn Højby Bugge (FHB), Thomas Linde-Bech, Tanja Børsting (TB), Camilla Hansen 
(CH), Jens Johansen (JJ), Hans Christian Bundgaard, Signe From Schrøder, Søs Staun (SØ) 
Fraværende:  
Referent: Søs Staun 
Afbud: Per Jensen (Pædagogfaglig leder SFO) (PJ), 
  

1. Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Intet - Elevrådet har endnu ikke valgt besty-
relsesrepræsentanter 

3. Nyt fra formand og næstformand 
 

Intet 

4. Proces vedr. skemalægning skole-
året 19/20 
Orientering 

Vi var presset op til sommerferien, da 3 kolle-
gaer havde fået andet job, og nyansættelserne 
endnu ikke var på plads. Men skemaerne var 
på plads ugen inden, børnene startede. 
Principperne skal til debat på mødet i januar. 

5. Evaluering af lang skoledag 
Orientering og dialog 

En lang dag, men der foregik mange spæn-
dende ting rundt omkring på skolen.  

6. Status på antimobbestrategi, 
Herunder opførsel på de sociale 
medier 
Dialog og beslutning 
Bilag 

Der er krav fra UVM om, at alle skoler har en 
antimobbestrategi. FHB gennemgik forslag til 
Houlkærskolens antimobbestrategi. Efterføl-
gende debat i små grupper. Punktet tages på 
igen på næste møde. 

7. 
 

Principper for klassers mulighed 
for indtjening af ekstra midler til 
hytteturen. 
Dialog og beslutning 

De ekstra midler skal bruges til oplevelser på 
hytteturen. 
Eftersom indtjeningen foregår i forældreråds-
regi og i elevernes fritid, blev det besluttet 
ikke at lave principper.  
En eventuel indtjening bliver dermed op til de 
enkelte årganges forældreråd. 

8. Etablering af forældreforening på 
Houlkærskolen. 
Dialog og beslutning 

Henvendelse fra en forælder på vegne af en 
gruppe forældre, som ønsker at hjælpe med 
praktiske opgaver på skolen. Dette er ikke mu-
ligt i skoleregi, men kunne være muligt under 
en forældreforening. 
Det er bestyrelsens holdning, at skolen gerne 
tager imod hjælp og bidrag fra en sådan for-
ening. 

9. Inkluderende læringsmiljø 
Orientering 

Ressourcepersoner fra personalet og ledelsen 
har været på kursus i flere omgange. Lærings-
konsulent og skolepsykolog er også involveret. 
Vi er ved at være klar til at påbegynde nogle 
prøvehandlinger her på skolen. (to-voksenord-
ninger) 

10. Økonomi – forventet regnskab 
september. 

Vi er stadig presset i forhold til elever, der 
skal have et andet skoletilbud. 



  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevrådsrepræsentanterne sendes hjem. 

 
 
     
 

 

Meddelelser til skolebestyrelsen september 2019 

• Vores børnehaveklasser er kommet rigtig godt fra start. 

• Vi får stadig nye elever – det er dejligt. 

• 8. klasserne har været til Skills. De havde en rigtig god oplevelse 

• Vi har haft koncert med Tumult for 6. – 9. kl.  – og vi havde besøg af TV-MIDTVEST 

https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/02-09-2019/1930/gratis-koncert-til-alle-skoleborn-i-viborg 

Orientering Forventet underskud på ca. 250.000 kr. 

11. Personale 
Orientering 

Intet til referat 

12. Ændring af styrelsesvedtægter. 
Dialog og beslutning 
Bilag  
 
Forslagene til ændringerne er såle-
des  

• at valgperioden for foræl-

drerepræsentanter nedsæt-
tes fra fire til to år for de for-
ældrerepræsentanter, der 
måtte ønske det 

• at skolelederen – efter dialog 
med skolebestyrelsen – til-
lægges kompetence til at di-
spensere efter §16b og §16d i 
lov om ændring af lov om 
folkeskolen 

 

Valg til skolebestyrelsen i 2020 - 4 medlem-
mer er på valg. 

Kan vi gøre noget for at være mere synlige? 
Punkt på næste møde. 

13. Meddelelser Se nedenfor 
 

14. Evt. 
Lærernes dag – hvad gør vi? 
 

Lærernes dag - fejres d. 4. okt. - vi gør, som vi 
plejer  
Forespørgsel om kontaktklasse i Tyskland - 
det indebærer, at de tyske elever skal indloge-
res i private hjem. Bestyrelsen ser positivt på 
henvendelsen. 
CS mødes med skolebestyrelsesnetværket på 
mandag, Emnet: Så røg proppen af skole-
strukturdebatten. 

15. Nyt fra skolens hverdag 
 

Vellykket høstfest i Myretuen og Kernehuset i 
dag. 
Vi henstiller til, at man ikke afleverer børn på 
den lille parkeringsplads ved flagstangen. Vi 
undersøger, om der er mulighed for trafikale 
foranstaltninger. 

https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/02-09-2019/1930/gratis-koncert-til-alle-skoleborn-i-viborg


 

• Vores nye valghold inkl. hold på 7. årgang (prøvefag) er kommet godt i gang. 

• Vi har afviklet HOULKÆRLØB – igen med stor succes. 

• Igen i år deltager vi i skolefodboldturneringen i Viborg Kommune. 

• Ekstra valgfag: Game workshop Spil-design m.m. – søgt gennem skolepuljen KLC. Vi har 14 elever. 

Vi er med i E-sport Danmark.  

• Vi har ligeledes fået penge gennem KLC til projekt på 7. og 8. årgang i idræt. ”Intro til e-sport; kom-

munikation, strategi og teamwork”. 

• Vi tilbyder ”Boost” til elever i overbygningen, der har brug for at røre sig og at opleve fællesskaber. 

• Vi deltager i ”Åben Houlkær” d. 4. oktober med e-sport i hallen og DGI trænerspirer gymnastik i 

salen. 


