Hornbæk Skole
På Hornbæk Skole bliver vi dygtigere sammen

Referat skolebestyrelsesmøde
Dato: 02.10.18
Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter: Diana Christensen, Mette Hammer, Mark Snoor Pring (fra sidst i pkt. 1), Majbritt
Frost, Karina Mølgaard Rasmussen, Betina Weiler
Elevrepræsentant: Næstformand i elevrådet Nicoline Klitgaard Nielsen (9x),
Medarbejderrepræsentant: Flemming Abildgaard
Skoleledelsen: Morten Lassen, Hanne Stæhr Hansen og Kim Højer Hansen
Afbud: Anders Hübertz Mortensen, formand i elevrådet Aidas Tautkus (8x)

Hornbæk Skole
H. C. Andersens Vej 3
8920 Randers NV
Telefon +45 89 15 42 00
hornbaek.skole@randers.dk
www.hornbækskole.dk

1

19.00

Orientering fra:
 Formanden
Det omfang omfanget mail til bestyrelsen sendt til formanden ikke ændres, vil Majbritt fortsætte med at
sætte den øvrige bestyrelse cc. på i svar.
 Medarbejderrepræsentanterne
Lærermøde med besøg af lederen fra Korshøjskolen vedr. mobilreglerne.
 Fra MED
Intet møde siden sidst.
 Elevrådet
Elevrådet har bl.a. drøftet:
7. kl. ang. tilladelse til at forlade skolen i pausen.
Fjerdeklasserne og udesko i fællesrummet.
 Skoleledelsen
”Vores folkeskole”, besøg fra Bjerregrav, dialogmøde, skolegård.
Deltaget i mødet ”Folkeskolen. Vores. Hele livet” – et initiativ fra Danmarks Skolelederforening om at
styrke folkeskolen.
Kim H. har været på besøg på Bjerregrav til forældremødet på 6. årg.
Dialogmøde med udvalget og forvaltningen. Temaet drejet sig om den nye skolepolitik.
Skolefest/forestilling – 6. årg. knokler med deres forestilling.
Ledelsen deltager sammen med rep. fra PPR i en opkvalificering af forløbet omkring netværksmøder.
Ledelsen arbejder på muligheden for opsætningen af en bom eller lignende, der kan regulere trafikken ind i
skolegården.

2

19.20

Drøftelse vedrørende princip om brug af mobiltelefoner
Opfølgning på drøftelse vedrørende brug af mobiltelefoner i skoletiden. Endelig forslag til tekst
udsendes inden mødet.
I det udsendte forslag blev det foretaget enkelte rettelser. Brevet udsendes herefter og er herefter gældende som
tillæg til skolens ordensregler.

3.

19.45

Opfølgning på spørgsmål til forældretilfredshedsundersøgelsen
Bestyrelsen har mulighed for at tilføje op til 5 spørgsmål. Send konkret forslag til Majbritt
senest den 25. september. Deadline for tilføjelsen af spørgsmål er uge 40.
De er ikke indkommet yderligere spørgsmål. Undersøgelsen gennemføres som den foreligger fra forvaltningens
side.

Side 2

4.

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

5.

20.45

6.

21.00

7.

21.15

8.

21.20

Referat
Morten Lassen
181008

Flg. principper blev revideret:
Resttimer, vikar og forældrehenvendelser.
Arbejdet med resterende principper fortsætter på kommende møder.
Opfølgning på åben skolebestyrelsesmødet ved Karina
Drøftelse af konkrete forslag jævnfør aftaler på det seneste møde.
Karina søger yderligere input hos bekendt og vender tilbage på næste møde.
Bestyrelsen er åben for at inviter forældre til både at deltage og hjælpe ved ex. idrætsdag.
Renovering på Hornbæk Skole
Ledelsen er inviteret til møde i forvaltningen for at pege på besparelses punkter i projektet, da det tegner til at
renoveringen vil være dyrere end bevilliget.
Efter ledelsens møde på fredag informeres formanden, der vurderer om dr skal tages kontakt til politikere.
Punkter til kommende møder (6/11, 8/1, 5/3 & 4/6)
Der er ønske om drøftelse af lektier.
Lukket punkt

