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Referat fra skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 4. oktober 2022 

Deltagere:  Forældrerepræsentanter: Majbritt Frost, Mads Engdahl Andersen, Morten Amby Christensen, 
Bruno Ørsted Jakobsen, Allan Mikkelsen og Bitten Hougaard Marschall  
Medarbejderrepræsentant: Flemming Abildgaard & Sara Roed 
Elevrepræsentanter: Magnus Boje  
Skoleledelsen: Morten Lassen (referent) og Kim Højer Hansen 

Afbud:  Sanne Stidsborg Sylvest, Julie Nyborg Jæger, Jonathan Engstrup og Pernille Rosenkilde 

1. Velkommen ved Majbritt 

2. Rundvisning ved Morten og Kim 
Vi besøger mellemrummet, udskolingslokale, villaen, G1, G2, klubben og H/D
lokalerne.

3. Orientering fra:

• Formanden: Nyt fra skolerådsmøde (referat vedhæftet), ny bydel i Hornbæk og 
sænkning af temperaturen til 19. grader
Undervisningsforløb og datoer for SB-medlemmer på trapperne.
I medierne læses, at der udstykkes 287 nye boliger i Hornbæk området. Der skulle
ikke i den forbindelse være kapacitets udfordringer for Hornbæk Skole.
Forvaltningen har endnu ikke udmeldt sænkning af temperaturen, skolen er
afventende og vil, når det bliver aktuelt forholde sig konkret hertil.

• Medarbejderrepræsentanter:
Personalet omkring de klasser hvori, der i en periode har været ledige
stillinger eller andet fravær, oplever øget arbejdspres.

• Elevråd
Magne repræsenterer skole i det fælles kommunale elevråd i Randers 
kommune.
Elevrådet har drøftet forholdet omkring åbningen af skole om morgnen.

• Skoleledelsen: Personaleorientering: Ansættelse, vikarbemanding og
fratrædelse. Besøg af Randers Kammerorkester, udskolingen deltagelse i
fodboldturnering, besøg på Bjerregrav Skole, åbent hus arrangementer, My
Life i udskolingen, national anbefaling vedr. og frikvarterskoncert.
Der er foretaget ansættelser i de ledige stilling. Der er stabil vikardækning på
de længerevarende fravær.
Nationale overtangstest – er test i perioden frem til 2025/26 hvor nye
nationale test indføres. Der testes i dansk læsning og i matematik på
udvalgte klassetrin fra 2.-8. årgang.
Terminsprøver på 8. og 9. årgang gennemføres i uge 41, i skriftlig dansk,
matematik og i sprog og for 9. i kulturfag.
Personalet har deltaget i et pædagogisk arrangement om eksekutive
funktioner.



 Side 2 

4.  Høringssvar fra skolebestyrelsen vedrørende Randers Kommunes budget 
ved Majbritt 
Der er i samarbejde med skolen MED udvalg udarbejdet høringssvar vedrørende 
budget. (Vedlagt som bilag) 
Drøftelse af procedure vedr. fremtidige høringssvar.  
I tilfælde af meget pressede forløb er det i orden at formanden, skoleledelsen og 
evt. medudvalget udarbejder høringssvar. 
 

5.  Konstituering af næstformand 
Udsat. 

6.  Evaluering og tilbagemelding fra kontaktforældremødet ved Mads, Julie, 
Bruno og Majbritt 
Evaluering og opfølgning af skolebestyrelsens møde for kontaktforældrerådene 
den 29. september 2022   
Godt og positivt møde for det omkring 25 fremmødet. Megt positive 
tilkendegivelser til initiativet. 
Opfordring fra forældrene til at der afsættes mere tid til udarbejdelsen af de 
sociale handleplaner i forbindelse med forældremøderne. 
Opfordring til at der holdes fast i et tæt forældre samarbejde også når de bliver 
ældre. 
Forholdet vedr. søgningen til andre skoler blev drøftet. 
Drøftelse af hvor skolen kan blive tydeligere.  
Det er hensigten at kontaktforældremødet afholdes to gange årligt. 
 

7.  Udkast til skolens værdiregelsæt ved Sarah 
Præsentation af udkast til nyt værdiregelsæt og aftaler vedrørende den videre 
proces.  
Det foreløbige udkast blev kort gennemgået. Sarah arbejder videre med 
dokumentet til behandling på kommende møde. 
 

8.  Besøg fra Elrofonden ved Flemming  
Drøftelse vedr. det videre arbejde med ansøgning til fonde.  
Der har været kontakt til bestyrelsen i Elrofonden, hvor der er mulighed for at 
søge et mindre beløb. Der arbejders videre med både andre fonde, privat 
indsamling og samarbejde med ungdomsskolen i koordinerede ansøgninger. 
På det næste møde afsættes en del af mødet til at arbejde med ansøgninger. 
  

9.  Logo og slogan/motto ved Kim  
Drøftelse vedrørende ændring af skolens logo og slogan/motto. 
Udsat. 
 

 
Referat 
Morten Lassen 
7. oktober 2022 


	Referat fra skolebestyrelsesmøde  Tirsdag den 4. oktober 2022



