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På Hornbæk Skole bliver vi dygtigere sammen  

 

Hornbæk Skole 
H. C. Andersens Vej 3 
8920 Randers NV 
 
Telefon +45 89 15 42 00 
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Referat af skolebestyrelsesmøde  
Tirsdag den 1. november 2022 

Deltagere:  Forældrerepræsentanter: Majbritt Frost, Sanne Stidsborg Sylvest, Mads Engdahl Andersen, 
Morten Amby Christensen, Julie Nyborg Jæger, Bruno Ørsted Jakobsen, Allan Mikkelsen og Bitten 
Hougaard Marschall  
Medarbejderrepræsentant: Flemming Abildgaard & Sara Roed 
Elevrepræsentanter: Magnus Boje og Jonathan Engstrup 
Skoleledelsen: Morten Lassen (referent), Pernille Rosenkilde og Kim Højer Hansen 

Afbud:  Sarah Roed, Morten Lassen, Mads Andersen, Bitten Marschall, Julie Jæger, Mads Andersen, 
Magnus Boje og Jonathan Engstrup 

 
 
 

1.  Velkommen ved Majbritt 

2.  Orientering fra: 

 
Formanden  

 Der var ingen bemærkninger til skolerådsmøde. Majbritt deltager. 

 Majbritt, Bruno, Morten og Kim deltog i kursus for skolebestyrelsen. Der var 

stor tilfredshed med kurset. 

Medarbejderrepræsentanter 
 Ingen bemærkninger 

 
Elevråd 

 Ingen bemærkninger. 

 

Skoleledelsen:  
 Jørgen Jessen fratræder og Sarah Roed overtager Jørgens opgaver.  

 Nicolaj Runeborg er fast vikar og barselsvikar for Rikke Poulsen.  

 Madkundskabslokalets udluftning har i lang tid været i stykker og det er nu 

endelig lavet, hvorefter der igen er opstået en fejl. Vi forventer, at det bliver 

udbedret meget hurtigt.  

 Brugertilfredshedsundersøgelse er på vej til alle forældre. Den forventes at 

blive sendt ud i slutningen af november.  

 Trivselsmåling for alle ansatte i Randes Kommune påbegyndes i november.  

 

3.  Konstituering af næstformand 
 
Sanne Sylvest har været næstformand og er genvalgt for de næste to år. 
 

4.  Udarbejdelse af ansøgning til ELRO fonden 
 
På det seneste møde blev det aftalt, at vi udarbejder en ansøgning til ELRO fonden. 
Næste frist for ansøgning er den 30.11.22, og der kan forventes svar indenfor 30 dage. 
 Link til fondens hjemmeside 
 
Under punktet drøftes præsentation af ønskerne for udearealerne og muligheden for at 
finde sponsorere.  

https://www.elrofonden.dk/default.asp


 Side 2 

Bruno og Majbritt præsenterer projektet for forældre i forbindelse med skoleteater den 
3. november 2022.   
 
Kim kontakter ELRO fonden med spørgsmål fra bestyrelsen og arbejder videre med 
udfylde ansøgningen.  
 
Kim kontakter ungdomsskolen for at høre, om de ønsker at være del af ansøgningen.  
 
Mads spørges, om han vil arbejde videre med Nordea-fonden, samt Aage og Johanne 
Louis-Hansen Fond. Formålet er at afklare, om det giver mening at søge og påbegynde 
arbejdet med at søge.  
 
 

5.  Punkter til kommende møder: 
 

 Logo og slogan/motto  

Drøftelse vedrørende ændring af skolens logo og slogan/motto.   

 Skolens værdiregelsæt og antimobbestrategi 

 Opfølgning vedrørende tydelig, ”mellemtrinsprofil” 

 Orientering om skolens forventet regnskab 

 Nedsættelse af udvalg til at udarbejde dokument (forældre og virksomheder) 

til fundraising. 

 

 
.  

 


