Hornbæk Skole

På Hornbæk Skole bliver vi dygtigere sammen

Referat fra skolebestyrelsesmøde
Tirsdag, den 2. marts 2021
Tidspunkt:
Mødested:

Kl. 19.00-20.30
Virtuelt møde.

Deltagere:

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

Afbud:

Betina Weiler
Elevrepræsentanter: Lærke Sindal og Oliver Weber

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

1. Velkommen ved Majbritt
2. Orientering og drøftelse vedrørende nødundervisningen ved ledelsen
- Opstart af 0.-4. klasser
- Næste fase af genåbningen og en forventet opstart af 9. årgang
Vi forventer besked frem mod d. 15. marts om, hvornår de ældste elever kan
vende tilbage i skole i Randers Kommune.
Vi ved på nuværende tidspunkt, at genåbningen ledsages af en teststrategi, der
indebærer en kraftig opfordring om, at de ældste elever (over 12 år) lader sig
teste to gange ugentligt. Det er altså ikke et krav at lade sig teste, men en
opfordring. For at sikre den tilstrækkelige testkapacitet, er forvaltningen i gang
med at ansætte og oplære flere podere til de kommunale testteams.
Det er væsentligt at bemærke, at vi inden længe vil overgå til den nye og mere
komfortable næseborstest med den korte vatpind.
Kommunerne afventer retningslinjer for gennemførelsen af kviktest af børn
(over 12 år), herunder for indhentning af samtykke mv.
På baggrund af de nylige erfaringer med udbrud af smitte blandt børn med den
britiske variant af coronavirus, særligt i Kolding Kommune, er forvaltningen i
gang med at udarbejde en beredskabsplan for håndtering af lignende
smitteudbrud i Randers Kommune. Planen skal forholde sig til forskellige
scenarier for smitteudbrud og sikre, at der sker en rettidig og korrekt
håndtering af udbruddet.
Ledelsen en orientering om status. Herunder at der tilbydes fysisk
nødundervisning til enkelte børn 5.-9. kl.
Generel tilfredshed med skolens håndtering. Spørgsmål til bevægelse/idræt,
skiltningen og skolehjemsamtaler.
Konstatering af at det er svært for forældre til skolestarter, at støtte op om
trivsel og det sociale liv i klasserne.
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3. Orientering fra:
•

•

•

•

Formanden
Møde i skolerådet med deltagelse af elvrepresentanter, hvor den aktuelle
situationen var et centralt punkt.
Medarbejderrepræsentanter
Der er en proces i gang omkring planlægningen af næste skoleår. Der
foreligger en ny arbejdstidsaftale ”A20” mellem KL/LC og Randers
kommune/Randers lærerforening, som vi er påbegyndt samarbejdet omkring
mellem TR og ledelse.
Elevråd
Elevrådet har for nogle uger siden afholdt virtuelt møde.
Eleverne peger på trætheden og efterlyser mere/fokus på daglig bevægelse.
Kim undersøger hvordan referatet fra elevrådsmøderne sendes ud.
Skoleledelsen
- Boblerne/førskolen begynder mandag den 1. marts - er som så meget
andet udfordret. Forud for starten har flere børnehaver har været på.
Øvrige børn/forældre har haft mulighed for at aflægge besøg på skolen.
Skolen havde lavet en video der præsenterede skolen, således at børnene
kunne forberede sig på den nye skoledag.
Det forskudte møde for børnene har skabt ro omkring børnene første
skoledag.
Generelt er de første par dage gået rigtig godt.
- Nye borde til 1. årg. er ved at blive sat op.
- Vi har fået nye lofter i villaen hos G1 – hvilket har forbedret den
udfordrede akustik.
- Skoleårets planlægning 2021-22 så småt i gang.
- For de kommende 7. klasser afholdes forældremøde i uge 10.
- Bestyrelsen beder ledelse/formanden rykke for svar vedr.
udearealer/skolegård. Når arbejdet gå i gang går ledelsen efter en
samlet plan.

Regnskab for 2020 ved Morten
Regnskabet blev gennemgået. Bestyrelsen godkendte regnskabet.
4. Evt.
I.a.b.
Ref.
Morten Lassen

