REFERAT
Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 11. november
Kl. 17.30-20.00
Møde nr.: 3
Mødeleder: Mikkel
Fraværende:
Afbud: Pernille , Simon Christensen, Lili, Julie

Mikkel Frederiksen
Ann Christin Rødal Mahrt
Kasper Krog Andreasen
Lars Pedersen
Simon B. Christensen
Ann-Lee Pavar
Robert H. Kauffmann
Vakant
Vakant
Gitte Kondrup
Jørgen Schou
Anne Jørgensen
Lili Nyegaard Faber
Julie Jeske
Pernille Kjærsgaard
Preben Meyer
Simon Svenstrup
Bjarke Krøll Willemoes

Formand
Næstformand
Forældrerep.
Forældrerep.
Forældrerep.
Forældrerep.
Forældrerep
Forældresupp.
Forældresupp.
Byrådsrep.
Med.arb.rep.
Med.arb.rep.
Elevrep.
Elevrep.
Eksternt medlem
Eksternt medlem
Skoleleder
Viceskoleleder

(B) Punkt til beslutning, (D) Punkt til drøftelse, (O) Punkt til orientering
Tids-punkt
17.30-17.40

17.4017.55

Dagsordenspunkt
Godkendelse af dagsorden og referat (B)
Referat og dagsorden godkendt
Nyt fra elevrådet (D)
Referat:
De valgte repræsentanter til bestyrelsen er:
Lili fra 8. årgang
Julie fra 9. årgang
Der var desværre afbud fra eleverne -på næste møde fortæller
repræsentanterne og elevrådets årskalender, møder mm.

Bilag

Forberedelse

Ansvarlig
Mikkel

17.5518.25

Partnerskab (D)
Drøftelse af partnerskab jf. årshjul
Indledning af Simon om baggrund og indhold af partnerskabet af
hensyn til nye medlemmer.
Bilag om retningslinjerne for partneskabet
Referat:
Simon orienterede om baggrunden for og indhold i
partnerskabsaftalen. Partnerskabet er etableret i forbindelse
med skolestrukturændringen i kommunen for ca 8 år siden.
Selve partnerskabsaftalen er blevet udformet for 3-4 år siden.
Vedr samarbejdet mellem bestyrelserne, så har der de sidste par
år ikke været fælles bestyrelsesmøder mellem skolerne , da
bestyrelserne ikke har prioriteret det og fundet at ledelsernes
samarbejde var dækkende for behovet. Bestyrelsen tænker at vi
fortsat ikke har brug for faste møder mellem de to skolers
bestyrelser.
Indhold i samarbejdet mellem de to skoler;
Samarbejde om kompetenceudvikling med fælles oplæg / kursus
/pædagogiske temaer.
”Specialer” med elever på tværs mellem de to skoler for 7. 9.
årgang.
Ledelsen vurderer at vi har fundet et fint niveau for
partnerskabet.
Bestyrelsesmedlemmer påpeger at videndeling og inspiration
fortsat kan være relevant også selv om skolerne arbejder på
forskellige måder.
Forslag om at dele foredrag for forældre på tværs af skolerne.
Idé om at lave nogle tiltag i fase 1 for de elever der gerne vil
nogle ekstra udfordringer.
Masterclass vendt som en mulighed.

x

Læs bilaget om partnerskab

Simon

18.2518.55

Bestyrelsens principper (B)
Simon og Bjarke laver et ”første skriv” med udgangspunkt i
drøftelse af ”vikardækning”på sidste møde.
Herefter arbejder et udvalg videre med ledelsens formuleringer.
Udvalget er : Ann Christin, Pernille og Ann Lie.

x

Overvej: Hvad er vores
tidshorisont på at få det lavet
– og hvad med planen om at
principperne generelt skulle
gennemskrives?

Ann
Christin
Pernille
Ann Lie

Overvej: Hornbæk Skole og
konkurrencen: Hvad vil og
kan vi gerne signalere til
nuværende og kommende
forældre? Handler måske
både om kommunikation og
om reelt indhold/profil?

Mikkel

Referat:
Ændringsforslaget til principperne er der opbakning til. Mindre
præcisering laves af ledelsen vedr sidste del af indledningen og
dot 4.
Udvalget havde sendt nogle spørgsmål til Simon i forbindelse
med fremsendelse af ændringsforslaget. Disse spørgsmål kan
evt. tages op på et punkt på et kommende møde.

18.50
19.25

Ny privatskole (måske) på vej (D)
Hvad ved vi?
Hvad kan det betyde for Hornbæk Skole?
Skal vi gøre noget i den forbindelse?
Kort oplæg ved Mikkel
Referat:
Mikkel har været i dialog med nogen af initivtagerne
Som håber at starte friskole i Hornbæk fra 2022
Pejlemærker for den eventuelle nye skole:
Natur og udeskole
Bevægelse og læring
Leg og læring
Mindre skærm
Vi er en skole for alle børn i Hornbæk, vil en eventuel ny skole
være en niche-skole ?

Natur, udeskole, bevægelse er en central del af Hornbæk Skoles
DNA
Bestyrelsens vurdering var, at der var få i initiativgruppen til evt.
ny skole, og at der nok er et ”stykke vej” til etablering af en ny
skole
Herefter gik punktet over i en debat om det vigtige i at brande
Hornbæk Skole og hvilke platforme der vil være relevante.
Opmærksomhed på at fortælle vores skoles profil.
Forslag; kan vi få børnene til at være ambassadører for skolen.
Forslag fra Mikkel om at forældre / bestyrelsen deler skolens
opslag på fx facebook. Gerne på fb-siden Vores Hornbæk
Forslag om igen at booste facebook-opslag
Andre kanaler. Instagram? Vigtigt at blive på facebook. Obs på
hejmmesiden funktion og målgruppe.
Forslag om at elever som et projekt i en 2-ugersperiode arbejde
med at brande.
Skal der en strategi for hvornår, hvordan vi kommunikerer,
hvornår der laves opslag,alsidighed i opslag og hvordan sikrer vi
at forældre og andre deler opslag.
Facebook skal pege på den rigtige af skolens hjemmesider.
Mikkel og Simon taler videre om hvordan skolen får lavet en
”SO-me-strategi” / branding.

Udsat

Fravær (O)
Vi afventer AULA for statistik.
Referat:

Situationen er præget af COVID-19 testning, hvor personalet
skal være hjemme i svarperioden.

19.25-19.35

Økonomi (D)
Mulighed for indkøb af ekstra undervisningsmidler pga.
besparelse på ledelse
Overvejelse om investering i uderum til SFO

Overvej: Tanker om uderum?
Behov?

Simon

Referat:
Følgende søges tilgodeset:
Satsning på PBL- uddannelse / undervisningsmaterialer
Teknologi, Lasercutter mv.
Skolegård / udeområder – opgradere
Uderum / overdækning ude til SFO
Budget kommer på de næste to bestyrelsesmøder, så hvis
bestyrelsen har ønsker til noget der skal lægges vægt på, er der
mulighed for at tage det op på kommende møde.
Legepladspulje på kommunalt niveau. Måske kan det give
muligheder, men derer mange om budet- såvel skoler som
andre.
Bestyrelsesmedlem spurgte indtil om legeplads løftes via
fondsmidler?

19.35-19.40

Nyt fra medarbejdere (O)
Skolen
PBL-kursusdag for lærerne og SFO-pædagoger er afholdt 24.
oktober
En vellekket lørdag, der indeholdte interne oplæg plus
læreroplæg fra Herfølge Skole der arbejder med PBL.
Corona-hverdagen – der bruges energi i hverdagen på at
følgeretningslinjer og fateholde elever i god corona-adfærd.

Jørgen
Anne

SFO
Der arbejdes med flere voksen-organiserede udeaktiviteter
PUK
Aflyst skitur
Netop sat gang i udendørs investering i boldbaner, motionsaktiviteter mv. (opsparede midler)
Stor ros fra bestyrelsesmedlemmer til PUK for alle de aktiviteter
der udbydes!

19.40-19.45

Nyt fra ledelsen (O)
 COVID-19
 Legepladspulje
 Indkøb til fagene og fællesområderne
 Arbejdstidsaftale for lærere
 Indskrivning med kommende 0. årgang
Covid vi har haft 3-4 medarbejdere hjemsendt + nogle enkelte
elever . Altså heldigvis ikke hele klasser hjemsendt endnu
Forlsag om at Simon giver en status til forældrene om covidhjemsendelserne. Det gør Simon.
Legepladspulje – behandlet under punktet økonomi
Indkøb til fag og fællesområder – behandlet under punktet
økonomi.
Der arbejdes nu kommunalt med den nye lærerarbejdstidsaftale, som skal bvære en lokaludmøntning af den
nye overenskomstaftale for lærere (A20)
Indskrivningsmøde for forældre til kommende 0. årgang i
morgen i kantinen – afholdes i format tilpasset Coronarestriktioner.

Nyt fra Formand (O)

Simon

19.45-19.50
19.50-19.55

Intet nyt fra formanden
Evt. (D)
Den nye brandingbrochure
Stor ros til brochuren og Ann Christin
Deles ud til kommende forældre , hos ejendomsmægleren, i
institutionerne, grundejerforeninger til ”velkomstpakke”
biblioteket mm.

Mikkel
Mikkel

Brochuren kommer ud snarest.

19.55-20.00

Evaluering af mødet (D)
Dagsorden og mødeledelsen
Opklaringer til referent
Punkter til kommende møder




Næste princip
So-me strategien
Spørgsmål fra udvalget vedr vikarprincipper

Kommende møder:
Uge 50. mandag den 7. december
Uge 3. Torsdag den 21. januar
Uge 11. Mandag den 15. januar
Uge 20. Tirsdag den 18. maj

Mikkel

