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19.00 Velkommen
Evt. kommentarer til dagsorden og referat.
I.a.b.

2.

19.05 Orientering om ”mellemrum” ved Sanne Kaufmann
I forlængelse af drøftelser om at skabe en skole for alle har skolen lavet et nyt tilbud
som afprøves i år. Susanne fortæller om baggrunden for tilbuddet og hvordan der
arbejdes med det. Der udleveres en beskrivelse af ”mellemrummet” på mødet.
Sanne gav en orientering om hvordan ”mellemrummet” er kommet i gang efter ferien og gav eksempler
på hvordan der konkret arbejdes med de elever, der deltager i mellemrummet.
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19.25 Orientering fra:
• Formanden
Jesper har modtaget en invitation vedr. idrætsaktivitet en lørdag, i dette tilfælde videresendes
forespørgslen til kontaktforældrene. Emnet affødte en drøftelse af hvilke tredieparts information,
der skal formidles videre. Der var opbakning til, at skolen fortsættes den nuværende praksis, hvor
det vurderes om det drejer sig om noget ikke kommercielt og om de vedr. en lokal almennyttig
organisation.
Byggeri: 3 mil. ekstra - byggeri start medio 2018. Ledelsen presser på for hurtigt videre forløb.
• Medarbejderrepræsentanterne.
Nyt tiltage i profillinjen - ”My life”, der retter sig mod elever, der ikke tænder så meget på de
traditionelle linjer, der udbydes.
• Fra MED
Har udtalt sig om specialundervisning
• Elevrådet
Xenia fra 9. årg. er valgt som formand.
• Skoleledelsen
 Elevprognose (Se bilag)
Orientering
 Indsats vedrørende elevfravær (se bilag)
Orientering
 Status for renovering og foreløbig plan.
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 Ny specialklasse på Hornbæk Skole
Ny klasse med plads til 8-(10) elever – gruppen består pt af 4 elever på 0.klasser
niveau.
 Radon
Der udføres en række opfølgende målinger i flere lokaler. Det foreløbige målinger viser et
niveau under grænseværdien.
 Plan for udearealer
Skolen er med i et kommunalt projekt med udarbejdelse af en lokalhelhedsplan for
udearealer. Et mindre udvalg bestående af medarbejder og elever deltager.
 Arbejdet med PLF
Udsat til næste møde.
 Data om skolen (Data om skolen og data om skoler)
Se link på skolens hjemmeside.
 Information om Tove, ny ”seniorjobber” på kontoret
Korte orientering.
 Nye computere til eleverne
Skolen har valgt cromebooks, som den løsning der bruges på hele skolen.
 Veje og trafik
Skolen har møde med tekniskforvaltning i nær fremtid, hvor skolens behov viderebringes
og drøftes. Herunder mulighed for buslomme på Gl. Viborgvej.
 Skak
Nyt tilbud i det store frikvarter om torsdagen. Til en start tilbydes det til 4.-5. årg.
 Høringssvar sendt fra MED
Se overfor.
Årsmøde og årsberetning /ved Jesper
Planlæggelse af årsberetningen og årsmødet.
Der planlægges videre med en form i lighed med sidste år – som et åbent møde. Medtag ideer til
næste møde, hvor tidspunkt også bør fastsættes.
Økonomi /ved Morten og Kim
Gennemgang af skolens økonomiske handleplan.
Udsat.
Godkendelse af mødedatoer – evt. justering ved Kim
Se kalenderen her.
Godkendt.
Drøftelser vedrørende mulig ny model for afvikling af lejrskole i udskolingen
Udsat
Ekstraordinært punkt – Høringssvar vedr. budget 2018
Anders laver et forslag på baggrund af sidste års svar.
Evt.
Punkter til kommende møder:
Drøftelse vedrørende lektier.
Udsat
Lukket punkt

