Hornbæk Skole
På Hornbæk Skole bliver vi dygtigere sammen

Referat fra skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 04.09.18
Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter: Diana Christensen, Mette Hammer, Mark Snoor Pring, Anders Hübertz Mortensen
(Pkt. 1-3), Majbritt Frost, Karina Mølgaard Rasmussen
Elevrepræsentant: Næstformand i elevrådet Nicoline Klitgaard Nielsen (9x), formand i elevrådet Aidas
Tautkus (8x),
Medarbejderrepræsentant: Flemming Abildgaard
Skoleledelsen: Morten Lassen, Hanne Stæhr Hansen 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: Betina Weiler
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Velkommen
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Opfølgning på drøftelse vedrørende princip om brug af mobiltelefoner
Fortsat drøftelse vedrørende brug af mobiltelefoner i skoletiden og eventuelt udarbejdelse af
princip herom. Oplæg ved Majbritt og Anders. Der udsendes et skriftligt oplæg inden mødet.
På det seneste møde besluttede bestyrelsen at indfører en forsøgsperiode resten af skoleåret
med begrænsning af elevers adgang til mobiltelefon i skoletiden. Ordningen evalueres i juni
2019.
Begrænsningen består i:
1) Indskolingen: Adgangen fortsætter som hidtil, telefonen skal være i tasken i løbet af
dagen.
2) Mellemtrinnet: Mobiltelefonen indsamles ved skoledagens begyndelse og udleveres ved
slutningen af skoledagen. Såfremt der er brug for telefonen i undervisningen udleveres
disse.
3) Udskolingen: I samarbejde med eleverne udarbejdes en model hvor anvendelsen i
løbet af skoledagen minimeres.
Anders og Majbritt udarbejder et skriv til forældrekredsen, der motiverer
forsøgsordningen.
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I processen omkring implementeringen skal om muligt indgå oplæg til elever og personale fra elever og eller
personale fra andre skoler med erfaring omkring begrænsning af mobil mv.
Det udarbejdede forslag til skrivelse blev kommenteret, den endelige formulering søges udarbejdet snarest.
Med hensyn til forsikring har skolen som udgangspunkt ikke et ansvar.
Orientering fra:
 Formanden
Formanden er blevet kontaktet af pressen vedr. skole- og uddannelsesudvalgets ønske om at skolen arbejder
med ”fuld inklusion”. Majbrit har udtalt sig som privatperson, da bestyrelsen ikke har behandlet
spørgsmålet.
Har modtaget tilbud fra BRUS- Rusmiddelcentret i Randers.
 Medarbejderrepræsentanterne
I.a.b.
 Fra MED
Udvalget har holdt et møde især angående renovering.
 Elevrådet
I.a.b.
 Skoleledelsen
Budgetforhandlinger.
Der ligger et kommunalt forslag til en besparelse på ca. 6. mill. på skoleområdet.
Der udarbejdes et høringssvar, der udtaler en kritik af en ukonkret besparelsen og udhuling af budgettet
gennem manglende prisfremskrivning. Skoleledelsen udarbejde et forslag.
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Skolen har udsendt et skema til alle forældre for afklaring af en rækkes forhold vedr. persondata.
Rigtig mange har responderet.
Skolens hjemmeside er overgået til et nyt format/server, der er desværre en del fejl. Vi arbejder på
er rette fejlene.
Projekt dygtige elever – 3 årigt projekt. Skolen har fået godkendt en fælles ansøgning sammen
med Vestervangsskolen, hvor vi tilbyder en mindre gruppe dygtige og motiverede elever et intensivt
dansk og matematikforløb.
Renovering. Det er en udfordring at skabe de store rum pga. bygningsmæssige forhold, især i
forbindelse med de kreative lokaler. Personalet er inddraget for valg af bedst mulige løsning.

Forældretilfredshedsundersøgelse
Skole og uddannelsesudvalget har besluttet, at alle skoler i Randers Kommune skal
gennemføre en tilfredshedsundersøgelse som omhandler skole, SFO og klubben. Du kan se
KL’s standardspørgsmål her. Herudover har bestyrelsen mulighed for at formulere op til 5
spørgsmål. Undersøgelsen begynder i november.
Bestyrelsen drøftede mulighed for lokalt formulerede spørgsmål, det blev ikke taget endelig stilling til
spørgsmålet, som tages med op igen på næste møde. Har medlemmerne eller personalet konkretet forslag skal
disse sendes til formanden/ledelsen senest en uge før næste møde. Majbritt stiller sig til rådighed for
skolechefen for eventuelle spørgsmål i forbindelse med forældretilfredshedsundersøgelsen.
Gennemgang og revidering af skolens principper ved Morten og Kim
Bestyrelsen har tidligere arbejdet med punktet og behandlet flere principper. På mødet
fokuseres på følgende principper:
 Princip for anvendelse af resttimer i timefordelingen
 Princip for anvendelse af vikarer
 Princip for vikardækning
 Princip for forældrehenvendelser
 Princip for undervisning uden for skolen
 Hornbæk Skoles sundhedspolitik
 Hornbæk Skoles Miljøpolitik
 Princip for brug af cykel som transportmiddel
Bilag: Nuværende principper
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Udsat til næste møde.
Skoleudviklingsprojekt
Se udsendte materiale som er ”klippet” fra Skole og uddannelsesudvalget. Drøftelse vedrørende
projektet.
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Skolen er udpeget til i det næste årstid at udvikle indsatsen for at skabe en skole for alle. Til projektet følger ½
mill. kroner til at udvikle indsatsen.
Bestyrelsen bakker op om skolens deltagelse i projektet.
Opfølgning på åben skolebestyrelsesmødet
Kort drøftelse af hvordan bestyrelsen arbejder videre med at gøre skolen til ”vores skole” i lokalsamfundet..
Spørgsmålet tages op på næste møde med beslutning om konkret tiltag.
Punkter til kommende møder.
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Lukket punkt
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Se pkt. 5 og 7.

Referat
Morten Lassen
180905

