Hornbæk Skole
På Hornbæk Skole bliver vi dygtigere sammen

Referat - skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 3. november 2020
Mødet blev afholdt virtuelt.

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

Tilstede:
Forældrerepræsentanter: Majbritt Frost, Sanne Stidsborg Sylvest, Maja Bang Larsen,
Jan Fisker Knudsen, Mads Engdahl Andersen og Betina Weiler
Medarbejderrepræsentant: Flemming Abildgaard
Skoleledelsen: Morten Lassen (referent), Hanne Stæhr Hansen og Kim Højer Hansen
Afbud:
Elevrepræsentanter Lærke og Oliver
1. . Velkommen til nye medlemmer og baggrunden for at mødet afholdes

virtuelt
Præsentation af mødedeltager.

2.

Orientering om forhold i forbindelse med pandemien ved Hanne S. Hansen
Hanne orienterede om skolens forhold: Hygiejne, adskillelse af klasser, mv.

3.

Orientering fra:
• Formanden
Kommende skolerådsmøde forventes aflyst.
Dialogmøde med udvalget blev aflyst.
• Medarbejderrepræsentanter
Corona fylder med en vis usikkerhed til følge.
• Elevråd
- For tiden afholder elevrådet ikke ordinære møder grundet corona
• Skoleledelsen
- Renovering
Er næsten færdig. Der er stadig enkelte hængepartier, som
ringeklokke, ur i gården, samlet og ensartet varslingssystem for hele
skolen, mv. Ledelsen følger sammen med ejendomsservice op.
- Udearealer
Nu vi er færdig med den indendørs renovering, fortsætter vi med
udearealer. Der er afsat ca. 500 tkr.
- Affaldssortering
Der er opsat nye affalds containere til fremtidig kildesortering.
Elevrådet er inddraget i de praktiske overvejelser omkring daglig
affaldshåndtering.
- Andet
Ny aftale på lærerområdet.

Side 2

I det nye år starter det fælleskommunale indsatsområde omkring
fagenes udvikling.
Vi er pt. uden fast tilknyttet skolepsykolog. Ny tiltræder 1. januar
2021.
4.

Konstituering af skolebestyrelsen ved Majbritt Frost
Aftale om offentlig udtalelse på vegne skolebestyrelsen evt. høringssvar
Det blev aftalt, at det er formanden, der udtaler sig på vegne af
skolebestyrelsen.
Valg af næstformand
Sanne Stidsborg Sylvest er valgt som næstformand.

5.

Aftaler vedrørende de kommende møder herunder mødedag og mødeform
Bestyrelsen ser frem til igen at kunne afholde fysiske møder – mødedag er
fortsat tirsdage.

6.

Status vedrørende skolens økonomi og forventet resultat ved Morten
Lassen
Vi forventer et positivt resultat på ca. 350 tkr på årets drift. Hertil skal lægges
overførslen af det positive resultat fra 2019 på 830 tkr. Den del heraf er
reserveret til udeområder, inventar og som buffer.

Referat
Morten Lassen
4. januar 2021

