Hornbæk Skole
På Hornbæk Skole bliver vi dygtigere sammen

Referat skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 03.03.20

Hornbæk Skole
H. C. Andersens Vej 3
8920 Randers NV
Telefon +45 89 15 42 00

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

hornbaek.skole@randers.dk
https://hornbaekskole.randers.dk

Afbud: Anders Hübertz Mortensen, Karina Mølgaard Rasmussen, eleverne

1

Orientering fra:
• Formanden
Formanden og skolelederen er inviteret til møde om cykelstier området.
Opfordring til at prikke mulige kandidater til bestyrelsen.
•

Medarbejderrepræsentanterne
I.a.b.

•

Fra MED:
Arbejder fortsat med handleplan på baggrund af APV. Bl.a. på styrelse af
teamsamarbejdet.

•

Elevrådet:
I.a.b.

•

Skoleledelsen:
Renoveringen holder tidsplanen.
Søren Duus blev bisat, det var en smuk ceremoni.
Skolen har søgt forlængelse på AT påbuddet vedr. ventilation i fælleshuset.
Økonomi til udearealer og fysisk undervisningsmiljø – ca. 500.000 kr. –Bestyrelsen skal inddrages i hvad pengene skal bruges til. Skoleledelsen ønsker og
bestyrelsen er enig i at der bør afsætte penge til nyt inventaer til billedkunst og
håndværk og design.
Politikerne har til skoleområdet ca. 12 mil. til brug i forbindelse med en
forventet kommende ændring af tildelingsmodellen.
Udvalgsformanden for Skole og uddannelsesudvalget inviterer skolebestyrelsens
formand og næstformand til et kaffemøde i den kommende tid. Steen vil gerne have en
tættere dialog med dem og hvordan politikerne kan understøtte bestyrelsesarbejdet.

2

Skolens ordensregler

Side 2

Revidering og præcisering af skolens ordensregler. De nuværende regler finder du
på side 6 i vores værdiregelsæt.
https://hornbaekskole.randers.dk/media/1037/vaerdiregelsaettet-11-udgave-marts2017.pdf
Skoleledelsens udkast blev gennemgået og kommenteret. Med bestyrelsens
bemærkninger arbejder personalet videre på forlægget til senere og endelig
behandling og vedtagelse i bestyrelsen.
3.

Åbent skolebestyrelsesmøde
Placeres i slutningen af maj uge 22 eller uge 24
Invitationen udsendes til kommende forældre – børnehaverne/Bjerregrav. I
tilknytning til det åbne møde inviteres til rundvisning i de nyrenoverede lokaler.

4.

Punkter til kommende møder
- Skolens trivselsmåling

5

Lukket punkt

Referat
Morten Lassen

