Hornbæk Skole
På Hornbæk Skole bliver vi dygtigere sammen

Referat fra skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 28.01.20

Hornbæk Skole
H. C. Andersens Vej 3
8920 Randers NV

Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter: Diana Christensen, Majbritt Frost, Mette Hammer, Karina Mølgaard Rasmussen og
Betina Weiler
Elevrepræsentant: Frederik
Medarbejderrepræsentant: Flemming Abildgaard
Skoleledelsen: Morten Lassen (referent), Hanne Stæhr Hansen og Kim Højer Hansen

Telefon +45 89 15 42 00
hornbaek.skole@randers.dk
https://hornbaekskole.randers.dk

Afbud: Anders Hübertz Mortensen, Mark Snoor Pring, Asta-Marie,

1.

Orientering fra: (19.00-1920)
• Formanden
Invitation til deltages i netværk for skolebestyrelser. Der er ikke umiddelbart interesse
for at vi deltager.
• MED
I.a.b.
• Elevrådet
Elevrådet var med på en rundvisning i byggeriet. Dette gentages her i foråret.
• Skoleledelsen: Ansættelser, renovering
Vedr. de opslåede stilling. En stilling er besat med en ekstern ansøger og en med intern
medarbejder fra Randers kommune. En stilling genopslås, da ansøgerfeltet ikke var
bredt nok.
Medarbejdertrivselsmåling: Arbejdsmiljøgruppen arbejder med den nyligt
gennemførte måling. Resultatet er samlet set bedre end sidste måling fra 2016.

2.

Værdiregelsæt (19.20-19.50)
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
På vores sidste møde blev der udtrykt ønske om et kortere og mere overskueligt
værdiregelsæt. Vi foreslår, at der fokuseres på: Stærke fælleskaber, høj faglighed og god
trivsel.
For hurtigere at indkredse definitionen vil vi inden og senest dagen før mødet bede jer om
at sende en – tre sætninger til Majbritt om, hvad du forstår ved:
1. Stærke fællesskaber
2. Høj faglighed
3. God trivsel.
Ledelsen arbejder videre med det foreliggende udkast på baggrund af de modtagne input.
Den kommende version indeholder også ordensregler herunder mobilregler.
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Kvalitetsrapport (19.50-20.15)
Skolen modtager den 27. januar kvalitetsrapporten til behandling i skolebestyrelsen. I

henhold til Folkeskolelovens § 40a, stk. 3, skal der indhentes udtalelser fra
skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. I udtalelsen bedes skolebestyrelsen
forholde sig til kvalitetsrapporten, herunder de resultatoplysninger, der optræder
for den pågældende skole. På baggrund af skolebestyrelsernes udtalelser

Side 2

udarbejdes en endelig version af kvalitetsrapporten til behandling i skole- og
uddannelsesudvalget den 10. marts og byrådet 23. marts 2020.
Skolen har modtaget rapporten den 27.01.20 og der er deadline for svar den
07.02.20
I bestyrelsen svar vil følgende indgå:
Bestyrelsen noterer sig den signifikante ændring i negativ retning i spørgsmålet om
”eleverne har lyst til at lære mere”. Tabel 5 vedr. opfyldelse af resultatmål ville
være mere anvendelig såfremt der også fremgår hvad afstanden til målet er.
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5.

Kommunikationsstrategi (20.15-20.35)
Kommunikationsstrategi præsenteres til kommentering og drøftelse.
Bestyrelsen nikker overordnet til udkastet. Ledelsen arbejder videre med de
småbemærkninger der fremkom.
Suppleringsvalg og valgprocedure for det kommende valg (bilag udsendes inden mødet)
(20.35-20.50)
Suppleringsvalg
Anders Hübertz og Mark Pring udtræder af bestyrelsen og der skal derfor foretages
suppleringsvalg. Anders udtræder formelt til sommer og Mark er valgt frem til august
2022.
Valgperiode 2020-2022
Anders, Karina og Mette er valgt frem til august 2020. Der er dermed tre pladser til valg i
bestyrelsen.
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Mette er det forældrevalgte medlem af valgbestyrelsen.
Majbrit udarbejder forslag til opfordringsskrivelse til forældre med opfordring til at stille
op.
Skolens økonomi og forventet regnskab for 2019 ved Morten (20.50-21.10)
Det foreløbige regnskab blev taget til efterretning. Regnskabet udviser et positivt resultat
på ca. 800.000 kr.

7.

Kommende punkter: (21.10-21.15)
• Ordensregler
• Åben skolebestyrelsesmøde: Kim fremlægger konkret datoforslag og indhold af
foredrag.

8.

Lukket punkt (21.15-21.30)

Ref.
Morten Lassen
200206

