Hornbæk Skole
På Hornbæk Skole bliver vi dygtigere sammen

Referat skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 1. september 2020

Hornbæk Skole
H. C. Andersens Vej 3
8920 Randers NV
Telefon +45 89 15 42 00
hornbaek.skole@randers.dk
https://hornbaekskole.randers.dk

Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter: Majbritt Frost, Sanne Stidsborg Sylvest, og Betina Weiler
Elevrepræsentanter Lærke Marie Sindal & Oliver Bro Weber
Medarbejderrepræsentant: Flemming Abildgaard
Skoleledelsen: Morten Lassen (referent), Hanne Stæhr Hansen og Kim Højer Hansen
Afbud:
Eleverne, Jan Fisker Knudsen og Mads Engdahl Andersen

1.

Velkommen til nye medlemmer

2.

Forslag til mødedatoer og mødetidspunktet (kl. 17.00-19.00)
•
•
•
•
•
•
•
•

01.09.2020
06.10.2020 - ekstra
03.11.2020
05.01.2021
02.03.2021
13.04.2021
04.05.2021
01.06.2020

Spørgsmålet om mødetiden tages op på næste møde, der er fastsat til kl. 19.00 til
21.00 i Personalerummet – lok. 1.24.
3.

Rundvisning i de renoverede lokaler
Vi besigtigede den næsten færdige renovering.

4.

Orientering fra:
• Formanden
Har deltaget i møde i skolerådet. På næste møde i skolerådet præsenteres et
udkast for kompetenceudvikling for SB-medlemmer.
• Medarbejderrepræsentanter
Glade for og ved de nye rammer.
Goddag til fire nye kolleger, der giver udtryk for god modtagelse.
• Elevråd
I.a.b.
• Skoleledelsen
- Nye ordensregler
- Renovering og forventet forbedringer. Herunder særlige bevillinger i forhold til
fremskyndelse af anlægsmidler.

Side 2

- Forandringer i forhold til corona. VI lykkes i vid udstrækning med at holde
eleverne klasseopdelt. Det kan dog i frikvartererne være svært særligt for de
større elever.
- Elevtal
466 almenelever + 28 specialklasse elever = 494 elever. Svarende til 1,7% under
prognosen.
- Pædagogisk oplæg ved Rune Kappel om selvkontrol.
- Opsigelse: Vi har modtaget en opsigelse fra en pædagog. Stillingen slås op en
af de nærmeste dage.
- Opslag til barselsvikariat for lærer - ligeledes en af de nærmeste dage.
- Forvaltningen varsler en kommende besparelse på ½ %, det forventes, at
besparelsen findes uden for almenområdet.
5.

Konstituering af skolebestyrelsen
Aftale om offentlig udtalelse på vegne skolebestyrelsen evt. høringssvar
Udsat til næste møde.

6.

Punkter til kommende møder arbejde med.
- Skolens værdiregelsæt
- Åbent skolebestyrelsesmøde og foredrag
- Skolens udearealer
Løseligt bliv følgende nævnt:
- Digital kultur for børn og unge.
- Promovering generelt og specifikt omkring renovering.

Referat
Morten Lassen
200902

