Hornbæk Skole
På Hornbæk Skole bliver vi dygtigere sammen

Referat fra skolebestyrelsesmøde
Dato: Tirsdag den 14.08.18
Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter: Diana Christensen, Mette Hammer, Mark Snoor Pring, Anders Hübertz Mortensen,
Majbritt Frost, og Betina Weiler.
Elevrepræsentant: midlertidig næstformand i elevrådet Nikoline 9x, formand i elevrådet Aida 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: Karina Mølgaard Rasmussen,
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19.00

2

19.30

Velkommen

Planlagte møder og evt. justering
I.a.b.
Drøftelse vedrørende princip om brug af mobiltelefoner
Fortsat drøftelse vedrørende brug af mobiltelefoner i skoletiden og eventuelt udarbejdelse af
princip herom. Oplæg ved arbejdsgruppe. Ulrik Juul Andersen er inviteret til punktet.
Bestyrelsen har besluttet at indfører en forsøgsperiode resten af skoleåret med begrænsning af elevers adgang til
mobiltelefon i skoletiden. Ordningen evalueres i juni 2019. De praktiske forhold omkring opbevaring, ansvar
mv. afklares.
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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19.05

Orientering fra:
 Formanden
Bestyrelsen har modtaget referat og indkaldelse til møde i skolenetværket. Bestyrelsen afventer dagsordenen
inden det afgøres om vi deltager med en repræsentant.
Til det kommunale skoleråd deltager Mette og Anders som suppleant.
”Vores folkeskole” holder møde d. 13. september 2018. Diana og Flemming deltager. Skolen udsender
invitation til kontaktforældrene.
Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer. Tilmelding til forvaltningen jf. invitationen.
Invitation til dialogmøde d. 27. september med skoleudvalget. Majbritt og Kim deltager.
Orientering om projektansøgning som Hornbæk Skole og Vestervang skolen har ansøgt forvaltningen rettet
mod dygtige elever.
 Medarbejderrepræsentanterne
5 nye kolleger, som virker til at være kommet godt fra start.
 Fra MED
I.a.b.
 Elevrådet
Se pkt. 2
 Skoleledelsen
Ledelsen er i dialog med de nye medarbejdere
En lærer er ansat i en seniorjobstilling.
Ejendomsservices har et stillingsopslag på en tekniskservices medarbejder med udgangspunkt på HOS.
SFO har et stillingsopslag på flere pædagogmedhjælpere.
Juniorklubben har et stillingsopslag på en pæd. medhjælper.

Side 2

I et forsøg på at få udlånte bøger afleverer har skolen trukket udleveringen af bogpakkerne. Skolen
evaluerer efterfølgende forløbet.
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20.00

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
Udsat.
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21.00

Opfølgning på åben skolebestyrelsesmødet
Udsat.

6.

21.15

Punkter til kommende møder.

Referent
Morten Lassen
180903

