Hornbæk Skole
På Hornbæk Skole bliver vi dygtigere sammen

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
Dato: 03.10.17

Hornbæk Skole
H. C. Andersens Vej 1
8920 Randers NV
Telefon +45 89 15 42 00

Tidspunkt: Kl. 19.00 -21.30

hornbaek.skole@randers.dk
www.hornbaek-skole.dk

Mødedeltagere:
Forældre repræsentanter: Jesper Temp, Majbritt Frost, Karina Mølgaard Rasmussen og Betina Weiler.
Elevrepræsentant:
Medarbejderrepræsentant: Flemming Abildgaard
Skoleledelsen: Morten Lassen og Kim Højer Hansen
Afbud: Anders Hübertz Mortensen, Ellen Bisgaard, Ulrik Juul Andersen, Zenia Færch
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19.00 Velkommen
Særlig velkommen til Karina og Zenia.
Evt. kommentarer til dagsorden og referat.
Punkt vedr. PLF udsat fra møde 1 – er med på næste møde.
19.05 Orientering fra:
• Formanden
Der er tvivl om legitimiteten omkring det fælleskommunale skolebestyrelses netværk.
Skolebestyrelsen ønsker ikke at udtales sig gennem netværket.
Majbritt deltager i netværkets næste møde.
• Medarbejderrepræsentanterne.
I.a.b.
• Fra MED
I.a.b.
Til orientering mødes skoleleder og TR løbende for drøftelse af arbejdsmiljø mv.
• Elevrådet
I.a.b.
• Skoleledelsen
Sammen med elever og medarbejdere arbejdes der med en helhedsplan for skolen udeområder.
Der har været afholdt møde med vej og trafik bl.a. om P-pladsen og afsætnings mulighed på Gl.
Viborgvej. Referatet fra mødet fremsendes til bestyrelsen.
Et mere formaliseret samarbejde mellem venskabsklasser genoptages med flere årlige møder
klasserne i mellem.
Der har været noget hærværk på skolen. Politiet er orienteret.
Renoveringen er igen til politiskdebat, er på børn og skoleudvalgsmøde dd.
Skolen har fået dispositions ret over to barakker på firmasporten, som skal indrettes til og
understøttelse af cykelaktiviteter i Hornbæk, her under skolen.
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.

Randers Kommune
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Udsat til næste møde. Kim vil give komme med et indlæg om hvad forskningen siger
om området.
20.10 Årsmøde og årsberetning /ved Jesper
Planlæggelse af årsberetningen og årsmødet – punktet er en fortsættelse fra sidste
gang.
Mødet afholdes som åbent møde i januar: Mulige punkter: Lektier, status på
renoverings processen, trafik, de gode historie om HOS.
Formand og ledelsen lave et udkast til næste møde.
20.25 Økonomi /ved Morten og Kim
Gennemgang af skolens økonomiske handleplan.
Der blev givet en gennemgang af den handleplan som skolen har indsendt til børn og skoleudvalget. Se
børn og skoleudvalgets behandling på møde 3. oktober 2017, punkt 100, bilag 2 side 6. Link.
20.35 Drøftelser vedrørende mulig ny model for afvikling af lejrskole i udskolingen
Udsat til næste møde.
21.05 Evt.
Punkter til kommende møder:
Gennemgang og revidering af skolens principper
I.a.b.
21.15 Lukket punkt
Herunder 2 henvendelser til skolebestyrelsen
Skoleledelsen orienterede om henvendelserne.

Næste møde 7. november 2017.
Referat
Morten Lassen
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