Hornbæk Skole
På Hornbæk Skole bliver vi dygtigere sammen

Referat skolebestyrelsesmøde
Tirsdag, den 5. januar 2021

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

Virtueldeltagelse:

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

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

Afbud:

1. Velkommen ved Majbritt
2. Orientering og drøftelse vedrørende nødundervisningen ved Kim.

Der blev givet en orientering om skolens aktuelle håndtering af
nødundervisningen.
Fra forældre siden var der en generel tilfredshed med organiseringen og
informations niveauet. Der blev suppleret med de første dags indtryk og der blev
peget på elevernes oplevelse/udbytte af de lange virtuelle dage – nogle til kl. 15
samt vigtigheden af variation i løbet af dagen.

3. Orientering fra:

•

•
•
•

Formanden
Skolerådsmødet d. 11. januar 2021 udsat på ubestemt tid.
Formand og næstformand inviteret til uformelt kaffemøde med
udvalgsformand Steen Bundgaard. Majbritt deltager, såfremt der udsendes
en dagsorden.
Medarbejderrepræsentanter
Det er coronasituationen, der optager og påvirker personalet for øjeblikket.
Elevråd
I.a.b
Skoleledelsen
- Der er ansat en sekretær på deltid på kontoret, som afløser for Tove.
- Vi har øget opmærksomhed på rengøringen og er i god dialog med
ejendomsservices. Før jul har vi set en øget synlighed på bl.a.
kontaktflade rengøring.
- Der er en opdatering af elevborde og stole på vej på hhv. 2. og 4. årgang.
- Efter en periode med stort set ingen PPR-psykolog tilknyttet skolen, har vi
nu igen en fast knyttet tilknyttet psykolog.
- Elevtallet er 503 og svagt stigende og ligger en smule over prognosen.
- Økonomi: Forventer en udgang på regnskab 2020 på ca. 300 tkr på det
udmeldte budget inklusiv overførslen fra 2019 ender vi på et resultat på
ca. 1.100 tkr. svarende til 3,0 %.

Side 2

4. Skolens aftalemål ved Kim

Der er udarbejdet aftalemål for de kommende år. Aftalemålene sendes til jer
inden mødet.
Kim gennemgik kort de tre aftale mål:
1) Fastholdelse og tiltrækning af elever
2) Trivsel – gode fællesskaber for alle. Fokus på systematisk arbejde med trivsel.
3) Understøttelse af fremmøde.

5. Kommende møder

Afholdes om ikke andet så virtuelt. Jf. tidligere mødeplan
Indkaldelse med mødelink i Aula og dagsorden mv. pr. mail.

Ref.
Morten Lassen

