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Referat fra skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 6. december 2022 

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

Afbud:  Morten Amby Christensen, Pernille Rosenkilde, Julie Nyborg Jæger,  Magnus Boje og Jonathan 
Engstrup 

1. Velkommen ved Majbritt 

2. Orientering fra: 

• Formanden: Referat fra skolerådsmødet, ideer til møde med udvalgsformanden
den 14 dec. 2022.
Skolerådsmødet har drøftet generel trives i forlængelse af det nationale fokus. Der
er en skole/børne undersøgelse på vej. Rådet drøftede størrelsen af
forældrebetaling for kost på lejrskoler- der rådet anbefaler et fælles niveau for
skolerne i Randers.
Sanne og Majbritt mødes med udvalgsformanden og direktøren, hvor bl.a.
skolegården er på listen.

• Medarbejderrepræsentanter
Koldt nogle steder, se herunder.

• Elevråd
Der var afbud fra eleverne. I.a.b.

• Skoleledelsen, lejrskolebetaling, varme
- Samtidig med varme reduktionen til 19°C er ejendoms services løbet ind i

nogle tekniske problemer med varme i enkelte lokaler i den gamle del af
skolen. Der har i dag været eksterne teknikere på opgaven – vi håber og
forventer, at det snart er oppe på normalt (reduceret) niveau.

- Kommunal bruger tilfredshedsundersøgelse sat i bero.
- Vi har noget sygdom (Corona) i omløb. Der foretages ingen registrering

eller gives nogen information i den forbindelse. Vi skærper hygiejne
anbefalingen.

- Yderdørene er nu yderligere sikret
- Udskoling arbejder med flere ting der gøres på samme måde i hele

afdelingen. Lige i øjeblikket er der fokus på større ensartethed i forældre
samtalen.

- Jf. ovenfor vurdere skolen også hvor meget der kan opkræves for kosten
på lejrskole.



Side 2 

3. Evaluering vedrørende teater og skolekomedie ved Morten og Kim  
Skolekomedien evalueres internt på skolen og i den forbindelse ønskes 
bestyrelsens bemærkninger med henblik på at udvikle og justere traditionen. 

Skolebestyrelsen evaluerede og kom med mange gode input til justeringer, 
tilpasninger og overvejelser 

4. Fondansøgninger samt kommunikation til forældre vedrørende muligheden 
for at støtte et attraktivt udeareal i Hornbæk ved Majbritt 

Ansøgningsgruppen opdaterede på deres arbejde og de fonde der har været 
kontakt til Mads går videre. Samt status på indsamlingen i lokal området – 
Majbritt og Bruno arbejder videre. 

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

Nuværende motto er:  
På Hornbæk Skole bliver vi dygtige sammen. 

Nuværende logo: 

Punktet udsat. 

6. Høring vedrørende Team Danmark Talentklasser på Nørrevangsskolen – 
samarbejde med andre folkeskoler ved Kim  
Skole- og uddannelsesudvalget behandlede den 31. oktober 2022 et forslag, 
der giver mulighed for at være tilknyttet egen skole og en Team Danmark 
Talentklasse på Nørrevangsskolen samtidig.  

I dag skal man gå på Nørrevangsskolen for at være tilknyttet en Team 
Danmark Talentklasse.  

Skole- og uddannelsesudvalget er positiv indstillet over for forslaget og sender 
det hermed i høring hos skolebestyrelserne frem til fredag den 22. december 
2022.  

Høringssvar sendes til grr@randers.dk  
Skole- og uddannelsesudvalget behandler sagen igen den 16. januar 2023. 

Bilag med beskrivelse vedlagt. 

Spørgsmålet blev drøftet. Skoleledelsen udarbejder et forslag til høringssvar. 
 

7. Skolens værdiregelsæt og antimobbestrategi ved Sarah og Kim 



 Side 3 

Det nuværende værdiregelssæt (vision, ordensregler og antimobbestrategi) er 
ikke tidssvarende og formuleret med en stor detaljerigdom.  
Der er nu udarbejdet et ændringsforslag til drøftelse og justering. Forslaget 
behandles efterfølgende af ledelse og personale.  
Herefter kommer det endelig forslag til endelig behandling og vedtagelse i 
skolebestyrelsen.  
 
Her kan du se det nuværende værdiregelssæt. 
 
Bilag med link til nyt forslag vedlægges mailen.  
 
Punktet udsat. 
 

8.  Forventet regnskab for 2022 ved Morten 
Det forventede resultat blev gennemgået. Det forventes, at vi rammer omkring 
nul – måske under. 
 

9.  Punkter til kommende møder: 
 

• Opfølgning vedrørende tydeligere ”mellemtrinsprofil” 

 
Referat 
Morten Lassen 
221216 

https://hornbaekskole.randers.dk/media/35714/ny-start-vaerdiregelsaet-03052022.pdf
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