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Afbud: Anders Hübertz Mortensen, Mark Snoor Pring,

1.

Orientering fra: (19.00-1925)
 Formanden (skolerådsmøde)
Mette orienterede om møde i skolerådet og møde i arbejdsgruppe vedr. ny
tildelingsmodel.
 Medarbejderrepræsentanterne
Flemming har på tr-kursus mødt oplægsholder Christian Mogensen (konsulent for
center for digitaldannelse), som muligt navn til et oplæg på skolebestyrelsen årsmøde.
 Fra MED
MED og arbejdsmiljøgruppen arbejder med resultatet fra undersøgelse vedr.
professionel kapital. En APV er på trapperne, hvis resultat sammenholdes med
undersøgelsen af prof. kapital og på denne baggrund vælger handleområder.
 Elevrådet
Elevrådet har drøftet duksenes opgave, hvordan eleverene passe på de nye lokaler og
er med til at lave en procedure for modtagelse af nye elever – ”Velkommen på HOS”.
 Skoleledelsen: Parkeringsplads, renovering, fodboldlinje, udarbejdelse af
kommunikationsstrategi, skolefest, skolen for alle, Mettes deltager i skoleafdelingens
udvalgsarbejde vedr. tildelingsmodel ( evaluering af ny tildelingsmodel på
skoleområdet samt procesplan).
- P-plads har fået ny belægning i efterårsferien.
- Renoveringen er nogle uger forsinket, men skrider frem med flot resultat.
- Fodboldlinien er en succes med ca. 40 elever.
- Kommunikationsafdelingen har inviteret skolen til udarbejdelse af en
kommunikations strategi – Majbritt deltager i arbejdet. Hvis der er andre der er
interesseret er der plads.
- Skolen for alle. Der kommer en oplægsholder, der skal inspirerer personalet i arbejdet
med relationskompetence.
- Tildelingsmodel: Vigtigt at bestyrelsen er opmærksom på arbejdet og det endelige
forslag.
- Skolefest – ros fra forældrene og god lyd i år.

2.

Information om budgetforlig for 2020-2023 i Randers Kommune ved Kim (19.25-19.35)
Se evt. information budgetforliget her.
Bestyrelsen nåede på trods af den korte høringsfrist, at indsende et høringssvar. Ellers
ingen bemærkninger.
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3.

Information om AULA og overgang ved skolens ledelse (19.35-19.45)
Information om overgangen til nyt Aula.
Er et nyt system, hvor der naturligvis er uhensigtsmæssigheder og der andre måder at gøre
ting på. Der er også felter der pt ikke er løsninger på, men det kommer der forhåbentlig.
Forældrene oplever at den skriftlige dialog flyder stort set uden problemer.

4.

Åben skolebestyrelsesmøde ved Majbritt (19.45-20.05)
Rammesætning og aftaler vedrørende afholdelse af åbent skolebestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er enig om, at arbejde videre med ideen med et oplæg vedr. digitaldannelse jf.
pkt 1. Evt. også med rundvisning i de nye lokaler. Beretningen tænkes udsendt på forhånd.
Vinklingen?: Forslag/ideer sendes til Majbritt/Kim.

5

Skolens økonomi og forventet regnskab for 2019 ved Morten (20.45-21.05)
Udsat til næste møde.
Værdiregelsæt herunder ordensregler ved skolens ledelse (21.05-21.20)
Indledende drøftelser vedrørende revidering af skolens værdiregelsæt. Herunder
ordensregler. Læs venligst værdiregelsættet igennem inden mødet.
https://hornbaekskole.randers.dk/media/1037/vaerdiregelsaettet-11-udgave-marts2017.pdf
Ønske om kortere og mere overskueligt regelsæt.
Ledelsen og Majbritt kommer med forslag til model for arbejdet med revision af
værdiregelsættet til næste møde.
Punkter til kommende møder (21.20-21.30)
- Kommunikationsstrategi
- Budget og økonomi

6.

7.

8.

Lukket punkt (21.20-21.30)
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