Hornbæk Skole
På Hornbæk Skole bliver vi dygtige sammen

Referat fra skolebestyrelsesmøde
Dato: 10.04.18
Tilstede:
Forældre repræsentanter: Jesper Temp, Anders Hübertz Mortensen, Majbritt Frost og Ulrik Juul Andersen
Elevrepræsentant:
Medarbejderrepræsentant: Flemming Abildgaard
Skoleledelsen: Morten Lassen 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: Ellen Bisgaard, Karina Mølgaard Rasmussen, Zenia Færch og Betina Weiler.
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19.00

Velkommen
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19.05

Orientering fra:
• Formanden
I.a.b.
• Medarbejderrepræsentanterne.
I.a.b.
• Fra MED
Økonomi se nedenfor. Rygeregler præciseret – på baggrund af rygning blandt eksterne personaler.
• Elevrådet
I.a.b.
• Skoleledelsen
Information om kommende skoleår, klassesammenslægning for kommende 7. årgang
Vi er i gang med planlægningen. Pt ser det ud til at der bliver tre kommende 7. klasser.
DM
DM i skoleudvikling. Det vurderes om noget af det igangværende skoleudvikling kan kobles med
DM i skoleudvikling.
SSP arrangement,
Afviklet klassearrangemneter på 3. og 5. årgang med SSP konsulent Claus Hansen om
digitaldannelse.
Skolen deltager i et arrangement i østjysk SSP-regi om digitaldannelse.
Konfliktberedskab
Skolen forbereder sig…
RADON
Der er foretaget radonbeskyttelse. Kontrolmålinger viser niveauer under grænseværdien.
Øvrige orienteringer:
Der er en mindre elev tilgang til skolen.

19.25

Økonomi /ved Morten og Kim
Gennemgang og drøftelse af skolens budget for 2018 og regnskab for 2017. Herunder 3
årig økonomiske handleplan og timefordelingen i det kommende skoleår.
Bestyrelsen godkender budgettet, med den bemærkning, at der til næste møde fremsendes et budget og
regnskab med en række nøgletal.
Et forsigtigt bud er at vi skal ansætte/modtage ca. tre lærere.
En detaljeret forslag til timefordeling medtages på maj mødet.
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19.55

Gennemgang og revidering af skolens principper ved Morten og Kim
Bestyrelsen har tidligere arbejdet med punktet og behandlet de to første
principper/vision. Det er planen at alle principper i løbet af de kommende møder skal
revideres og godkendes. Vi lægger efter mødet et mere læsevenligt dokument på
hjemmesiden med alle de godkendte principper. På mødet fokuseres på følgende
principper:
• Princip for fag og opgavefordeling
Godkendt i den foreliggende udgave.
• Princip vedrørende elevoptag på Hornbæk Skole
Godkendt med rettelses af stavefejl.
• Princip for klassesammenlægning samt dannelse af klasser ved overgangen til 7.
årgang.
Godkendt med præcisering af mødeform og rettelse af stavefejl.
• Princip for klassedeling på Hornbæk Skole
Godkendt med præcisering af mødeform.
• Princip vedrørende karaktergivning
Princippet udgår – den konkrete udmøntning af loven indsættes i boks.
• Princip for budgetlægning
Godkendt som foreslået.
Bilag: Principperne er vedlagt i et samlet dokument

Med ovenstående rettelser er bilaget udtryk for de gældende principper.
5.

21.10

Opfølgning på valgmødet og åben skolebestyrelsesmødet
Herunder aftaler om konstituerende møde inden sommer.
Opfølgning udsat til næste møde.
Der indkaldes til et fyraftensmøde beg. af juni for konstituering af den nye bestyrelse. Afgående formand
deltager.

6.

21.20

Evt.
Punkter til kommende møder:
• Gennemgang og revidering af skolens principper
Princip vedr. mobiltelefoner.
Resterende principper.
Opfølgning på økonomi jf. ovenstående.

Mødet i juni afholdes hos formanden på Skovsyrevej 13 – 12. juni 2018.
7.

21.25

Referat
Morten Lassen
180420

Lukket punkt

