
 

 

 

 

REFERAT 

Skolebestyrelsesmøde 

Torsdag den 21. januar 

Kl. 18.30-20.00 

Skype-møde 

Møde nr.: 5 

Mødeleder: Mikkel 

Fraværende: 

Afbud:Anne Jørgensen, Robert, Pernille, Simon B. Christense, 

 

 

 

 

 (B) Punkt til beslutning, (D) Punkt til drøftelse, (O) Punkt til orientering   

 

Tids-punkt Dagsordenspunkt Bilag Forberedelse Ansvarlig 

 Godkendelse af dagsorden og referat (B)    

18.30-18.35 Referat og dagsorden godkendt 

 

Til evt. Forsøg med prøverne (BW) 

 

Referat: 

Referat fra sidste møde var ikke udsendt – det eftersendes. 

Pernille opfordrer (via mail) til at elevrådsrepræsentanterne er 

med næste gang, også selvom næste møde er virtuelt. 

  Mikkel 

Mikkel Frederiksen  Formand 
Ann Christin Rødal Mahrt  Næstformand 
Kasper Krog Andreasen  Forældrerep. 

Lars Pedersen   Forældrerep.     
Simon B. Christensen  Forældrerep. 
Ann-Lee Pavar  Forældrerep.        
Robert H. Kauffmann  Forældrerep  
Vakant   Forældresupp. 
Vakant   Forældresupp. 

Gitte Kondrup   Byrådsrep. 
Jørgen Schou   Med.arb.rep. 
Anne Jørgensen  Med.arb.rep. 
Lili Nyegaard Faber  Elevrep.           

Julie Jeske   Elevrep. 
Pernille Kjærsgaard  Eksternt medlem 
Preben Meyer   Eksternt medlem 

Simon Svenstrup  Skoleleder 
Bjarke Krøll Willemoes  Viceskoleleder 



Eleverne inviteres med næste gang. Hvis muligt er der inden 

afholdt et online elevrådsmøde. 

 

 Nyt fra elevrådet (D)    

Udsat Deltager ikke pga online format 

 

 

 

   

 Bestyrelsens principper (D)    

18.35- 

18.50 

Princip 3  

Opfølgning 

Hvem i bestyrelsen skal have den nye formulering med henblik 

på formulering til forældresprog. Det fremgår ikke af referatet 

fra sidste møde. 

 

Princip 4 SFO og Puk 

Til kort drøftelse. Herefter nedsætte arbejdsgruppe af 2 

forældre, 1 medarbejder, 1 leder. 

 

Referat: 

Vedr. Princip 3 

Mikkel og AC kigger på det med forældreøjne 

 

Vedr princip 4: 

Nedsættelse af gruppe:  

Simon Svenstrup, Anne Jørgensen, Kasper, Mikkel 

Gruppen kommer med første udkast, som der så kan drøftes ud 

fra på kommende bestyrelsesmøde. 

Simon indkalder til møde i denne gruppe. 

 

 

 Læs princippet og overvej 

såvel indholdsmæssige 

spørgsmål som mulig 

omsætning til 

’hverdagssprog’. 

Mikkel + 

Simon 

 COVID-19    

18.50- 

19.00 

Orientering om situationen 

 Nødpasning 

 Fjernundervisning 

 SFO 

 Puk 

 Adm. 

 

 Overvej eventuelle spørgsmål 

– og gerne overvejelser om 

hvordan vi kan imødekomme 

forældres og børns 

spørgsmål, snak og ’hear-say’ 

Simon 



Referat: 

Nødpasning:  

I første uge efter nytår fremmøde på 14-16 børn. Nu ca. 20 til 

25 børn. 

Skolen har inviteret nogle enkelte børn til at komme i 

nødpasningen, som har haft svært ved fjernundervisningen. 

Vi har også enkelte børn, der er tilknyttet ressourcecenteret/ 

stafetten, som kommer ind til lidt ”én til én undervisning”. 

 

Fjernundervisningen: 

Generelt har vi fået god feedback fra forældre. Mindre 

justeringer er foretaget. 

”Metaltræthed” er ved at opstå for nogle børn. Lærerne gør 

meget ud af at forsøge at variere. 

Flere elevsamtaler over meet mellem enkeltelever og lærere. 

 

SFO: 

SFO er en del af nødpasningen om eftermiddagen. Der satses 

især på udeaktiviteter. 

 

PUK: 

Pukmedarbejdere hjælper til i nødpasningen. Noget personale 

kan evt i den kommende periode skulle bidrage i fx 

daginstitutioner, hvis der bliver behov. PUK barsler med at 

opstarte noget ”online-klub”. 

 

Adm: 

Sekretær på skift om formiddagen. 

Simon som oftes på skolen øvrig ledelse på skolen og hjemme 

efter behov. 

 

Forældre spørgsmål: 

Kasper undren over at pauser ikke kan ligge samtidig – ville give 

lidt fælles pauser hjemme , når man har flere børn. 

Ledelsen tager dette med i fase 1 til overvejelse, hvor pauser 

nohk er mest forskudt, da de mindre elever har brug for kortere 

og færre ”Meets”. 

 

Mikkel; Kommunikation er lidt svært i forhold hvornår 

henholdsvis aula, meebook bruges.  



Ledelse og lærere følger op med forsøg på systematik omkring 

kommunikationen. Ugeplanen bør være der, hvor overblik er 

med meets og lektier mv. Men af og til gentages info, som en 

elkstra service i aula… 

 

 

 Kvalitetsrapport    

19.00- 

19.25 

Der skal udarbejdes høringssvar vedr. Hornbæk Skole. 

Udkast fra formanden fremsendes før mødet. Der er møde i 

AMED i denne uge og vi vil gerne se, hvad de peger på. 

 

Referat: 

Forældre input (AC) vedr motivation til at læse, er det noget der 

kan øges. Hvad kan skolen gøre - hvad kan forældrene gøre? 

 

Simon: læseresultaterne er bagudskuende – skolen er i gang 

med indsatser.  

Forslag om at læseindsatsen kunne være et temapunkt på et 

SB-møde. 

Samarbejde med Hellebækskolen og bibliotekerne om 

forfatterbesøg mv er i gang.(Alle årgange inviteres til dette) 

Dette er lidt på pause pga. Covid. 19 

Lars; opfordring til at få forældrene med på, hvor vigtig deres 

opbakning er – at læse sammen med børnene. 

 

Vedr. data i kvalitetsrapportens data om afgangsprøver, så var 

der opbakning til kommentarerne i udtalelesen.  

Ledelsen orienterede kort, bla. om at skolen har stort fokus på 

at de meget sårbare / udfordrede elever får gode erfaringer med 

at gå til prøve og går i prøve i minimum dansk, og matematik. 

Derfor har vi nogle år også enkelte elever der af denne årsag 

ikke går op i alle fag.  

 

 

Gitte: Det intressante er ikke hvad der står i kvalitetsrapporten, 

men om der er gode forklaringer eller om der er noget der skal 

kigges på som et udviklingsområde. 

 

 Læs formandens udkast til 

bestyrelsens høringssvar – og 

overvej tilføjelser, ændringer 

mm. 

Simon + 

Mikkel 



Enighed om at udkastet til udtalelelse er fint – og at det er det 

der sendes. 

 

 

 Fravær (O)    

Udsat Vi afventer AULA for statistik. 

 

 

   

 Økonomi (D)    

19.25- 

19.35 
Resultat 2020 

Referat: 

PUK overskud er på 450.000. Det er et overskud der er båret 

videre fra tidligere år. Over de næste tre år vil PUK komme i nul. 

Desuden er vi i gang med et udeområde-projekt på PUK. 

 

Skolen;  Vi kommer ret positivt ud af dette skoleår. bla. pga af 

lederstilling der ikke er besat. og fordi forventet udgift til 

overdækket udeområde ved SFO er skubbet til 2021. 

 

Skolens resultat er minus på ca. en million. Vi søger 

økonomiudvalget om kompensation i forhold til ekstra udgifter til 

segregerede elever. Hvis det kommer igennem, vil vi komme ud 

med et overskud på en lille million. 

 

SFO i balance. 

 

Forældre-input om også at prioritere udeområder til det de store 

elever.  

Kommunal legepladspulje forventes at tilgodese Hornbæk Skole. 

Men først om 1-2 år.  

Forældre; Kan noget gøres her og nu, som ikke er så øknomisk 

tungt? Er det muligt med adgang til andre områder for de store 

elever. 

 

Ønske om at usikkerhed omkring kompensation for segregerede 

elever ikke er en årlig tilbagevendende udfordring. 

X Læs bilaget og forbered 

eventuelle spørgsmål 

Simon 



Forslag om at bestyrelsen ved udtalelse til budget kommenterer 

på ønsket om,at det ikke skal være et årligt 

usikkerhedsmoment. 

 

 

 Nyt fra medarbejdere (O)    

19.35-19.35  

Referat: 

Skoledelen (Jørgen): 

Lærermøde med videndeling om fjernundervisning. 

Stort arbejde med forberedelsen af fjernundervisning. 

Eleverne – de store arbejder alt i alt godt. 

9. årgang har fx afviklet den obligatoriske projektopgave 

virtuelt. 

TR oplever at lærerne arbejder rigtig godt med en udfordrende 

opgave 

 

PUK: intet nyt udover at der i den kommende uge startes op 

med ”online-klub”. Desuden er udeområdet ved at blive 

opgraderet. 

 

  Jørgen 

Anne 

 Nyt fra ledelsen (O)    

19.40-19.45  

 Ansættelser (SFO pædagog, RC pædagoger, lærere) 

 Istandsættelse (SFO, Kontor) 

 Uderrum SFO 

 Aktivitetsområde Puk 

 Flytning af TechLab 

 

Referat: 

Ledelsens ros til engaerede medarbejder under svære vilkår. 

 

Små istandsættelser. SFO lokale mv (tidligere værksted) 

 

Tech-lab er ved at blive flyttet i fløjen ved Billedkunstlokale /HD 

lokale Tech-lab i tidligere motorlære-lokaler. 

 

Udeområde ved SFO med overdækning er på vej. På PUK 

opgraderes udenfor bla. med et aktivitetsområde. 

  Simon 



 

Ansættelser 

Pga lærere der er stoppet er vi ved at ansætte 2 lærere.  

Flere læreransættelser kan være på vej pga 

lærerkommissionsmidler + barselsvikariat.. 

 

To pædagoger tilknyttett RC er ansat for at understøtte særligt 

inkluderende læringsmiljø. 

 

Fagfordeling og planlægning af næste skoleår er så småt i gang. 

 

Arbejdstidsaftale A20 for lærere kom på plads i efteråret – nu 

forhandles der om en lokal udmøntning mellem kommune og 

den lokale lærerforening. 

 

 

 

 Nyt fra Formand (O)    

19.45-19.50 Intet nyt   Mikkel 

 Evt. (D)    

19.50-19.55 Forsøg med prøverne (BW) 

Referat;  

Bjarke orienterede om at 9. årgang har arbejdet henmod en 

forsøgsprøve i naturfag, hvor onlineprøven afvikles med 

udvidede muligheder for tekstsvar, simuleringer mv. 

 

Bestyrelsen bakker op om deltagelse i forsøgsprøven. 

  Mikkel 

 Evaluering af mødet (D)    

19.55-20.00 Dagsorden og mødeledelsen 

Opklaringer til referent 

 

Punkter til kommende møder 

 Næste princip 

 Temapunkt om læseindsats (skole og forældre)evt. besøg 

af Jeanette på mødet 

 So-me strategien  

 Spørgsmål fra udvalget vedr vikarprincipper mm. 

  

  Mikkel 



 

Kommende møder: 

Uge 11. Mandag den 15. marts 

Uge 20. Tirsdag den 18. maj 


