Hornbæk Skole
På Hornbæk Skole bliver vi dygtigere sammen

Referat fra skolebestyrelsesmøde
Dato: 07.11.2017
Mødedeltagere:
Forældre repræsentanter: Jesper Temp, Majbritt Frost, Karina Mølgaard Rasmussen, Ellen Bisgaard og
Betina Weiler.
Elevrepræsentant:
Medarbejderrepræsentant: Flemming Abildgaard
Skoleledelsen: Morten Lassen og Kim Højer Hansen

Hornbæk Skole
H. C. Andersens Vej 1
8920 Randers NV
Telefon +45 89 15 42 00
hornbaek.skole@randers.dk
www.hornbaek-skole.dk

Afbud: Ulrik Juul Andersen, Anders Hübertz Mortensen, Zenia Færch
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19.00 Velkommen
Særlig velkommen til Zenia.
19.05 Orientering fra:
 Formanden
Der arbejdes lokalt for etablering af ny sporthal i Hornbæk. Det er på nuværende tidspunkt
uklart hvor langt de konkrete planer i forhold til kommunal accept ligger. Skolen er opmærksom
på at indgå i planlægningen, særligt når det bliver mere konkret. På den korte bane deltager
Flemming i udvalgsarbejdet.
 Medarbejderrepræsentanterne.
I.a.b.
 Fra MED
Et underudvalg arbejder med konkrete tiltag på baggrund af resultaterne fra trivselsmålingen
blandt medarbejderne.
 Elevrådet
To elever fra elevrådet har deltaget i arbejdet med udarbejdelsen af en helhedsplan for udearealerne.
Planen forventes klar til foråret 2018.
 Skoleledelsen
Skolefest, motionsløb, stillingsopslag vedrørende barselsvikariat, pavilloner ved
firmasport.
Ad. Skolefest: Input vedr. tid til boder for de klasser som ser anden forestilling. Der kunne
arbejdes med kortere forestillinger/lidt forlænget skolefest. Lyden var ikke tilfredsstillende ifht. at
der var et professionelt firma, der stod for den.
Der har været møde med kommende 7. årgangs forældrene om overbygningen på HOS og hvordan
processen frem til sommer forløber. Herunder debat om klassedannelse.

2.

19.25 Drøftelse vedrørende lektier
På Ellens foranledning drøftes en ”værdi snak” om, hvad skolens holdning er til
lektier.
Her finder du principperne som skolebestyrelsen tidligere har vedtager.
Ledelsen udarbejder et forslag til et revideret princippet.
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20.00 Drøftelser vedrørende mulig ny model for afvikling af lejrskole i udskolingen

Randers Kommune

Side 2

I korthed går modellen ud på med udgangspunkt i profillinjerne, at erstatte lejrskole på 8.årgang med
én samlet lejrskole for hele udskolingen hvert andet eller tredje år.
Bestyrelsen er positiv i forhold til ideen. Ledelsen kommer med mere udspecificeret beskrivelse. Konkret
betyder det at nuv. 7. årgang for nuværende ikke skal planlægge med lejrskole på 8. årgang.
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4.
6.

7.

20.25

Årsmøde og årsberetning /ved Jesper
På baggrund af drøftelserne på det seneste møde foreslås den 9. januar som åbent
bestyrelsesmøde med tilmelding fra forældre. Foreløbige punkter til mødet:
Årsberetning og branding af skolen eller ”de gode historie om Hornbæk Skole.
Udover ovenstående peges på orientering om tiltage vedr. sociale medier.
Som forberedelse til årsmødet holdes et ekstraordinært møde mandag d. 11.
december kl. 17.-18.30.
Karina og Majbritt laver forslag til indbydelse og dagsorden.
Årsmødet afholdes d. 16. januar 2018.
20.40 Gennemgang og revidering af skolens principper /ved Morten og Kim
Bilag vedlagt med ændringsforslag.
Udsat til kommende møde.
21.10 Evt. og punkter til kommende møder:
-

Gennemgang og revidering af skolens ordensregler
PLF – Professionelle læringsfællesskaber

21.15 Lukket punkt
Herunder en henvendelser til skolebestyrelsen.

Referat
Morten Lassen
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