Hornbæk Skole
På Hornbæk Skole bliver vi dygtigere sammen

Referat fra skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 13.05.2020
Hornbæk Skole
H. C. Andersens Vej 3
8920 Randers NV

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

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

Afbud: SFO-leder Hanne S. Hansen
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Orientering fra:
• Formanden
- Åbent skolebestyrelsesmøde med foredrag udskydes grundet forbud
mod forsamling
- Skole- og uddannelsesudvalget inviterer til dialogmøde tirsdag den
26. maj fra kl. 19.00-21.00
- Møde med vej og trafik
•

•
•

MED og Medarbejderrepræsentanterne
Medarbejderne er delt i to: dem der hjemme og dem på skolen. MED-udvalget
følger corona-situationen.
Elevrådet
Skoleledelsen
- Status på renovering
Netop taget fløj A (nyt fysik/kemi/madkundskab/teori-lokale) i brug.
Lærerene i fuld gang med at flytte ind.
Ekstra ”corona-penge” til understøttelse af lokale håndværkere. Hos
os er vinduer udskiftet og der er tilbud ud på maling af flere loklaer.
- Status på påbud fra arbejdstilsynet
Fortsat ikke afklaret. Kim er i dialog med forvaltningen.

- Ny tildelingsmodel. Skole- og uddannelsesudvalget godkendte den 14.
april 2020 en procesplan for arbejdet med en ny tildelingsmodel. Proces- og
tidsplanen løber fra den 5. maj - 7. september 2020. Udvalget besluttede at
høringsperioden er fra den 15. juni - 14. august 2020, og at der bør afholdes
bestyrelsesmøde i perioden. Der forventes at vedtages en ny model med
virkning fra august 2021.
Vi afventer det endelige udspil inden vi drøfter det. Økonomisk er tildelt 25
mill (HOS: ca. 300.000 kr i 2020), som allerede er fordelt skolerne, derfor har
vi mulighed for ansættelse af yderligere en lærer.
2.

Orientering og drøftelse vedrørende nødundervisning og nødpasning ved Hanne,
Morten og Kim
Punktet indledes med en gennemgang af de forskellige tiltag i forbindelse med
nødundervisning og -pasning.

Side 2

Under punktet drøftes også den udmelding som Statsministeren formentlig har
givet inden den 10. maj samt opmærksomhedspunkter og konsekvenserne som
følge af udmeldingen.

3.

Ledelsen gav en tilbagemelding på genåbningen ifm. fase 1. lige før mødet er
vejledningen til fase 2 kommet – som danner udgangspunkt for arbejdet med at
lukke op for 6.-9. kl.
Der har været rigtig mange positiv tilbagemeldinger både til personalet og til
bestyrelsen.
Vi forventer, at starte hurtigst muligt efter forvaltningens godkendelse.
Valg til skolebestyrelsen
Følgende forældre udenfor bestyrelsen har opstillet til valget og er nu valgt:
Jan Fisker Knudsen forælder i 4.b og 7.y
Mads Engdahl Andersen forælder i førskolen
Per Bak Svendsen forælder i 4.a
Nedenstående er stoppet i løbet af året eller stopper per 1. august 2020:
Mette Hammer
Anders Mortensen
Mark Pring
Diana Christensen
Karina Mølgaard Andersen
Betina og Majbritt er på valg om to år. Der er således fortsat to pladser tilbage. Vi
foreslår, at der afholdes suppleringsvalg efter sommerferien.
Bestyrelsen er med på formen.
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Timefordelingsplan for det kommende skoleår, ansættelser og
klassedelingsprocessen ved Morten og Kim
Timefordelingsplan godkendt. Dog således at den ekstra lektion på 9. årg. tillægges
biologi.

2

Ekstraordinær bevilling til det fysiske undervisningsmiljø
Skole- og uddannelsesudvalget har besluttet at give en éngangsbevilling på 12,1
mio. kr. i 2020 til deling mellem skolerne i Randers Kommune. Penge skal gå til skolernes
fysiske undervisningsmiljø.
Skolens ledelse foreslår at midlerne primært bruges til nedenstående:
- Køb af forskellige møbler - herunder til specialklasserne der skal flytte lokaler og til
madkundskab.
- Forbedring af H/D lokalerne
- Arbejdspladser på gangene
- Køb af gardiner i forskellige undervisningslokaler herunder rum i indskolingen
- Supplering af diverse ting i forbindelse med renoveringen.
Ud over dette er der midler til udendørs arealer. Arbejdet hermed påbegyndes når skolen er
kommet videre med den indendørs renovering. Eleverne inddrages i denne proces.
Bestyrelsen bakker op om den foreslåede prioritering. Såfremt der bliver midler til overs på
driftkontoen, bør disse gå til udendørs områderne bl.a. med fokus på de ældste klassers
mulighed for aktiviteter i lyset af den mobilfri skole.

3.

Tildelingsmodel

Skole- og uddannelsesudvalget godkendte den 14. april 2020 en procesplan for arbejdet
med en ny tildelingsmodel. Proces- og tidsplanen løber fra den 5. maj - 7. september 2020.

Side 3

Udvalget besluttede at høringsperioden er fra den 15. juni - 14. august 2020 og at der
derfor bør afholdes bestyrelsesmøde i perioden.
Jf. overnfor behandelse modellen på møde i juni.
4.

Punkter til kommende møder
- Skolens ordensregler
- Skolens værdiregelsæt
- Fastlæggelse af dato til åbent skolebestyrelsesmøde og foredrag

Ref.
Morten Lassen
200526

