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Årsberetning fra skolebestyrelsen på Hornbæk Skole 2018/2019 og 
2019/2020 

 

Skolebestyrelsen har de seneste år afholdt 6 møder årligt. På disse møder har 
vi debatteret, drøftet og kommenteret på Børne- ungepolitikken, 
budgetanalyse, tildelingsmodel samt kvalitetsrapport fra Randers kommune. 
Vi har udført høringssvar på ovenstående samt høringssvar på dokumentet 
om ”en anden organisering af specialskoler i Randers”.  

Vi har ligeledes gennemgået og tilrettet skolens politikker, ordensregler samt 
værdigrundlag. 

https://hornbaekskole.randers.dk/vaerdier-og-politikker/principper-og-
politikker/ https://hornbaekskole.randers.dk/vaerdier-og-politikker/regler/ 
https://hornbaekskole.randers.dk/vaerdier-og-politikker/vaerdigrundlag/ 

I skolens politikker har vi de seneste år fået revideret politikken omkring 
mobiltelefoner i skoletiden. Først som en forsøgsordning, med at aflevere 
mobiltelefonerne i et aflåst skab i skoletiden, og senere som et endeligt tiltag 
for eleverne på skolens mellemtrin og udskoling. Repræsentanterne fra 
elevrådet kom med mange gode input til diskussion under udarbejdelse af 
mobiltelefonpolitikken.  

Skolens ordensregler er ligeledes blevet justeret og de reviderede 
ordensregler trådte i kraft med skoleårets begyndelse august 2020. 

Renoveringen af skolen er blevet fulgt tæt af skolebestyrelsen og har været et 
fast punkt på dagsorden på de sidste mange møder. Renoveringen er på 
nuværende tidspunkt ved at nærme sig sin afslutning og bestyrelsen ser frem 
til at eleverne kan få fornøjelse af de nyrenoverede lokaler.  

Aula blev i 2019 også en del af alles hverdag, og udrulningen samt 
fordele/ulemper ved den nye kommunikationsplatform har også været et 
område vi som bestyrelse har været omkring.  

Som bestyrelse blev vi i foråret 2020 også ramt af den landsdækkende Covid-
19 nedlukning, forstået på den måde, at vi måtte afholde online-møder frem 
for fysiske møder. Derudover har Covid-19 været et punkt vi løbende har fået 
oplysninger om, samt debatteret på de efterfølgende møderne.  

https://hornbaekskole.randers.dk/vaerdier-og-politikker/principper-og-politikker/
https://hornbaekskole.randers.dk/vaerdier-og-politikker/principper-og-politikker/
https://hornbaekskole.randers.dk/vaerdier-og-politikker/regler/
https://hornbaekskole.randers.dk/vaerdier-og-politikker/vaerdigrundlag/


 

 

Side 2 

Udover at deltage i skolebestyrelsesmøderne, deltager en repræsentant fra 
bestyrelse i skolerådet i Randers Kommune. Skolerådet er et politisk udvalg 
med forældrerepræsentanter fra de 22 skoler i Randers Kommune. Der 
afholdes 4-6 møder årligt. Skolerådet fungerer som et rådgivende organ for 
skoleområdet, hvor der blandt andet drøftes tildelingsmodeller, budgetter, 
koncepter for kompetenceudvikling for skolebestyrelsen mm.  

Der har i foråret 2020 været valg til skolebestyrelsen, og i den forbindelse har 
vi fået tre nye medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer kan ses på 
Hornbæk Skoles hjemmeside 
https://hornbaekskole.randers.dk/skolebestyrelse/ 

 

Randers August 2020   

Majbritt Frost Nilsson  

Formand for Skolebestyrelsen på Hornbæk Skole Randers.  
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