Hornbæk Skole
På Hornbæk Skole bliver vi dygtigere sammen

Referat fra skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 05.03.19
Kl. 19.00-21.30, mødelokale 1, ved kontoret
Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter: Diana Christensen, Mette Hammer, Anders Hübertz Mortensen, Majbritt Frost,
Mark Snoor Pring, Karina Mølgaard Rasmussen og Betina Weiler
Elevrepræsentant: (9x), formand i elevrådet Aidas Tautkus (8x)
Medarbejderrepræsentant: Flemming Abildgaard
Skoleledelsen: Morten Lassen (referent), Hanne Stæhr Hansen og Kim Højer Hansen

Hornbæk Skole
H. C. Andersens Vej 3
8920 Randers NV
Telefon +45 89 15 42 00
hornbaek.skole@randers.dk
https://hornbaekskole.randers.dk

Afbud: Næstformand i elevrådet Nicoline Klitgaard Nielsen
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Orientering fra: (19.00-19.30)
 Formanden
Mail fra skole og forældre med opfordring til at sætte skolen på den politiske dagsorden her op
til folketingsvalget.
Nyt idrætsanlæg: Majbritt har fået et tilbud fra styregruppen om at de kunne orienterer
nærmere på et sb-møde. Det har vi takket nej til. Som tidligere besluttet følger skolen bl.a. i
kraft af Flemmings delvise deltagelse i deres møder projektet.



Medarbejderrepræsentanterne
Ansættelser af lærere: Deltagelse i ansættelser. Tre lærer siden sidst. På trods af det
skæve tidspunkt har ansøgerfeltet været rigtigt godt.
Flemming mødes i fagligklub bl.a. med drøftelse af økonomi.
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Fra MED
I.a.b.
Elevrådet
I.a.b.
Skoleledelsen: Besøg af arbejdstilsynet, personaleændringer, renovering,
arbejdet med skolen for alle, udearealer, spærring til skolegård.
Skolechefstillngen er slået op. Henrik Johansen er overgået til en stilling som
udviklingschef.
Udearealer: Vi har modtaget midler der skal benyttes til opdatering af legeplads
mv. og ny etableringer.
Renoveringen er påbegyndt. Vi er meget opmærksom på sikkerheden både inde
og ude.
Valgfag: Der er nye regler på vej på området, hvilket betyder at vi bliver nødt til
at se på hvordan vores valgfag/profillinjer kan skal organiseres. På kommende
7. årgang skal vi tilbyde madkundskab/håndværk og design. Vi har mulighed for
at tilbyde en fodboldlinje eller måske som håndbold.

Lektier oplæg ved Diana (19.30-20.15)
Bilag er tidligere udsendt.
Lektier på HOS er forskelligt fra team til team og også lærer til lærer. I de mindre
klasser er der forventning om daglig læsning.
Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om lektier.

Side 2

Indsamling af viden om lektier på HOS. Det aftales, at vi skal undersøge om det er
muligt/relevant at inviterer en oplægsholder.
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Orientering om politisk drøftelse vedrørende forslag til anden organisering af
specialskoler i Randers. (20.15-20.30)
Skolebestyrelsen har i den sammenhæng modtaget en henvendelse fra en
forælder.
Notat fra Børn og Skole udvalgets møde er vedlagt.

3

4

5

Bestyrelsen er enig i et det er en meget vanskelig og følsom situation. Bestyrelsen
afventer udvalgets høringsmateriale.
Mette deltager i skolerådets møde hvor det forventes at blive arbejdet med et
høringssvar.
Inden påske (7.-9. april) indbydes til ekstraordinært møde for udarbejdelse af
høringssvar.
Regnskab for 2018 (20.30-20.45)
Morten og Kim orienterer om regnskab for 2018.
Regnskabet gennemgået og taget til efterretning. Resultatet er +1600 kr hvilket
betyder, at underskuddet fra de tidligere år er indhentet.
Forældretilfredshedsundersøgelse (20.45-21.25)
Hvert medlem bedes udvælge to fokuspunkter/overskrifter. Punkter sendes til
Majbritt senest søndag den 3. marts.
Bilag: Forældretilfredshedsundersøgelsen er vedlagt.
Bemærkninger til undersøgelsen er kun sendt til forældrerådsrepræsentanterne.
Bestyrelsen fortsætter arbejdet på næste møde.
Punkter til kommende møder:


Endelig behandling af ”Sundheds og miljøpolitik”

Næste møde er den 04.06.19
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Evaluering af mobiltelefonordningen.

Lukket punkt (21.25-21.30)

Referat
Morten Lassen

