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TID EMNE OG BESKRIVELSE REFERAT/NOTAT 

 1. Velkomst – Referat fra sidst – Bilag 1 

 

Godkendt 

 2. Nyt fra elevrådene 

       

Fra Overbygningen: Møde for nogle 

af eleverne i dag. Fokus var på 

skolegang p.t. Generelt tilfredshed 
med en skoledag med fagblokke. 

Eleverne glæder sig til fysisk 

fremmøde. 

Der er 15-17 elever i 

nødundervisning. 

Hovedskolen har ikke haft møder 
pga. coronarestriktioner og 

hjemsendelse 

På hovedskolen er 7 elever i 

nødundervisning. 

 3. Orientering om ansættelsesprocesser 
 Pedel 

 Afdelingsleder hovedskolen  

 

Pedel er ansat: Krista, som har 

arbejdet på Højmark Skole siden 

2019. Indtil august vil Krista være i 
Tarm to dage i ugen, de øvrige dage 

afslutter Krista i Højmark.  

Afdelingsleder: Ansættelsessamtaler i 

morgen, tirsdag. 

 

 4. Facaderenovering af Vardevej og nedrivning af 

Nordfløj 

 Orientering 
 

Facaderenovering starter i løbet af de 

kommende uger. 

Christian viser tidsplan, som siger 

afslutning i sidste del af 2021. 

Anette Bech gør opmærksom på, at 

Sundhedscenteret har et tilgængeligt 

undervisningslokale til madkundskab, 

hvis der kommet et dilemma for at 

gennemføre på hovedskolen. 

 5. Principper 
 Lektier (Arbejdsgruppen) (bilag 2) 

 Vedrørende optagelse af billeder og lyd (bilag 3 og 3a) 
 

Princip for lektier: Udkastet har 

været til drøftelse blandt lærere. 

Nina retter i forhold til ændringer. 

Princip vedr. optagelse af billeder: 

Christian udarbejder forslag, som 
kan benyttes både præsentation til 

elever og forældre.  

 6. Rengøring 

 Vi undersøger mulighederne for at etablere eget rengøringspersonale 

Christian har undersøgt muligheder 

for at have eget rengøringspersonale 

på skolen. Jurister og udbud i 

kommunen har informeret om, at det 

er en mulighed. 
Christian og Kurt har regnet på, at 

der vil være mulighed for at få mere 

rengøring for samme beløb som nu 

betales til rengøringsselskabet. 

Bestyrelsen støtter planer om 

personale, som ansættes af skolen. 

 

 7. Bestyrelsesseminar – Bilag 4 
 20.3/17.4 

 Vi drøfter deltagelse i seminaret og hvilken dato, der passer bedst 

Anette B., Karen, Inga og Christian 

vil gerne deltage 20/3  
Nina, Janet og Anne Mette vil gerne 

deltage d. 17/4 
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Hvis andre ønsker at deltage, kan 

vedhæftede bilag sendes til 

Christian, der koordinerer tilmelding. 

Anette B- kontakter de medlemmer, 

der i dag er fraværende. 

 

 8. Årsberetning 
 Hvad skal der med fra i år? 

 Indsatser til næste år? 

Anette anbefaler, at de to videoer om 
skolestart i 0. klasse og overgang til 

7. klasse kan være en del af 

årsberetningen. 

Video er et godt medie. 

Arbejdet med karaktertrækkene 

anbefales at indgå. 
IT-handleplanen og 

antimobbestrategien, komme-og-gå 

digitalisering. 

Aspekter fra corona: Fx virtuelle 

skole/hjem-samtaler, Virtuel 

undervisning med en bred vifte af 
aktiviteter. 

Der er masser af billeder fra tiden 

under corona.  

Udflugter med Follmann kan 

inddrages. 

Christian nævner, at to AKT-lærere 
er i uddannelsesforløbet ”Fra flugt til 

skole”. Samarbejde med 

SSP/Ungdomsskole. 

Ude-SFO. 

Christian og Anette B. arbejder 

videre og inddrager elevråd. 

 9. Meddelelser 
 Forældrevalgte 

 HS 

 OB 

 SFO 

 Klub 

 Ledelse (ansættelser) 

 

Forbrugsprocenter: 

 Ultimo februar 2021: TS 16,6, SFO 23,3, Klub 19,3 

Anette B har virtuelt været i kontakt 
med forældreråd. Positiv oplevelse. 

Anette sender en opfordring til 

forældre om dette. Det er også med 

ideer til forældreråd om, at det er 

muligt at gøre tiltag i coronatid . 

 

Der er kommet kontakt fra Anne 

Mette Sommer Laursen, som 
fortæller, at hun sætter sine planer 

om privat SFO i bero de kommende 

to år. Hun er positiv over for at 

deltage i drøftelse om, hvordan SFO 

kan udvikle sig. 

 
Begge lærere, der var i forflyttelse, 

har fået nye job. Det faste personale 

har været imponerende gode til at 

hjælpe med at løfte udfordring med 

at løfte undervisningsopgaver. De to 

læreres afgang samt besparelse på 
udgift til pedelløn frem til august, 

giver et mere fornuftigt budget for 

2021. 

 10. Eventuelt 

  

Opmærksomhed på, hvordan 

samtykkeerklæring fremkommer på 

Aula. 

 

 

 

 

 

 

 


