Hornbæk Skole
På Hornbæk Skole bliver vi dygtigere sammen

Referat skolebestyrelsesmøde
Dato: 06.11.2018
Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter: Mette Hammer, Mark Snoor Pring, Majbritt Frost, Karina Mølgaard Rasmussen,
Betina Weiler, Anders Hübertz Mortensen
Elevrepræsentant: Næstformand i elevrådet Nicoline Klitgaard Nielsen (9x
Medarbejderrepræsentant: Flemming Abildgaard
Skoleledelsen: Morten Lassen, Hanne Stæhr Hansen og Kim Højer Hansen

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

Afbud: Diana Christensen, Aidas Tautkus (8x)

1

19.00

2.

19.30

Orientering fra:
 Formanden
Bestyrelsen gav rundstykker til personalet på lærerens dag.
Henvendelse fra forældre vedr. standarden i forhold til toilet rengøring...
Mette har deltaget i møde i det kommunale skoleråd. Rådet konstituerede sig, der var en gennemgang af det
kommunale budget og drøftelse af ”Folkeskolen som det første valg”. Der er planlagt fire møder pr. år.
 Medarbejderrepræsentanterne
I.a.b.
 Fra MED
Der er afholdt et møde, hvor især den kommende renovering blev drøftet.
 Elevrådet
I.a.b
 Skoleledelsen
Forældretilfredshedsundersøgelse-tidsplan, gave fra Jesper Temp.
Vi har et stillingsopslag ude på baggrund af en opsigelse fra lærer i udskoling.
Forældre tilfredshedsundersøgelsen er på trapperne.
Vi får besøg af ambulance og lægeambulance.
Der har været holdt halloween i SFO’en.
Motionsdagen arrangeret i samarbejde med boost.
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 undervisning uden for skolen
Hornbæk Skoles sundhedspolitik
Hornbæk Skoles Miljøpolitik
Princip for brug af cykel som transportmiddel

Bilag: Nuværende principper




Det skal vurderes om der ved en kommende revision af princippet for klassedannelse, skal indgå at
det skal tilstræbes afholdes sociale aktiviteter, der understøtter et godt udgangspunkt for de nye
klasser.
Sundhedspolitikken i foreliggende udformning sløjfes. Bestyrelsen arbejder videre med ny formulering
af et sundhedsprincip. Majbritt undersøger andre skoler og kommer med ideer/udkast på næste
møde.

Side 2




Miljøpolitikken udgår i nuværende form. Majbrit undersøger området ifht. andre skoler og ser på
anden formulering.
Cykelregler: Flemming gennemgår formuleringen og kommer med forslag til en opdatering på næste
møde.

3.

20.30

Opfølgning på åben skolebestyrelsesmødet ved Karina
Drøftelse af konkrete forslag jævnfør aftaler på det seneste møde.
Karina inviterer kontaktforældre til at være med til at servere boller til børn og forældre en morgen i december.
Spørger også gruppen om ideer til styrkelse af ”Vores skole”.

4.

20.50

Renovering på Hornbæk Skole
Orientering vedrørende revidering af renoveringsprojektet samt tidsplan.
Majbrit har været i kontakt med udvalgsformanden angående reduktion af renoveringen.

5.

21.00

6.

21.05

Punkter til kommende møder (8/1, 5/3 & 4/6)
Der er ønske om drøftelse af lektier
Skolens budget og regnskab sættes på dagsorden til den 8. januar
Lukket punkt
Herunder henvendelse til skolebestyrelsen fra en forælder.

Referat
Morten Lassen
181108

