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Referat af  
Skolebestyrelsesmøde 

Torsdag den 8. november 2018 kl. 19.00-21.00 
 

Til stede: Steen Garst, Lone Bahnsen Rodt, Lone Kejser Petersen, Anne Kjeld Pedersen, Vibeke 
Bergmann  
Fraværende: Tekla Lund Jessen 

 
1. Godkendelse af referat 

Referatet godkendes uden bemærkninger.  
 
2. Nyt fra formanden 

Ingen meddelelser. 
 
3. Nyt fra skoleledelsen 

Fraværssamtaler  
Nye supplerende fraværssamtaler efter 7 dages sygdom og 10 dages fravær er indført.  
De første samtaler har været afholdt.  
 
Personale 
Der er ansat en ny pædagogmedhjælper, der fungerer som kørselsledsager, vikar i klasserne og 
praktisk hjælp på skolen.  
 
Synlig Læring  
I uge 45 afholdes klassekonferencer, hvor ledelsen deltager på teammøder og drøfter klassens 
arbejde med SL-tavlerne, elevernes mål og teamets brug af microteaching. 
Klassekonferencerne gentages i foråret 2019. 

 
4. Princip om undervisningens organisering  

Nuværende princip gennemgås: 
”Det overordnede og afgørende princip er, at undervisningen er individuelt tilrettelagt ud fra hver enkelt elevs 
potentialer, vanskeligheder og behov. Dette princip gælder m.h.t. undervisningstimetal, udbud af fag, 
klasseplacering og indhold i undervisningen. Udover traditionelle fag har skolen desuden sprogstimulering, 
motorik og socialfag. Som udgangspunkt begrænses undervisningstilbuddet ikke af diagnoser eller 
funktionsniveau. I stedet tilbydes hver enkelt elev muligheder for vækst på alle områder. ” 

På baggrund af drøftelse i bestyrelsen udarbejder Hørningskolens ledelse forslag til 
omskrivningen af ”Princip om undervisningens organisering”. Denne fremlægges bestyrelsen til 
ny drøftelse og eventuel godkendelse på næste bestyrelsesmøde.  
Det nye princip skal indeholde en passus, der beskriver, at forældre skal påregne, at eleven 
skifter klasse i løbet af sin skoletid.  
 

 



           

Vester Al lé 18 B – 8362 Hørning – T lf .  8794 2300 
 

Skole leder  Anne Kjeld  Pedersen -  T l f .  8794 2301 

5. Kontrakt for 2019  
Udkastet til kontrakten gennemgås.  

 

6. Budget/regnskab 2018 
Budget/regnskab 2018 fremlægges for bestyrelsen. 
 

7. Arkitektrapport/gennemgang af skolens lokaler – bilag 
Arkitektrapporten SMAK gennemgås. Skolens lokaler fremvises.  
Bestyrelsen spørger om, hvordan midlerne, der er afsat til skolerenovering/bygning i 
budgetforliget, bliver prioriteret. De har bemærket, at Hørningskolen sammen med Låsby 
Skole, Columbusskolen og Højboskolen er udnævnt til de skoler, der har her-og-nu-behov. 
Desuden har de bemærket, at prognosen siger, at vi får flere elever, men vi har ikke har plads 
til at oprette flere klasser.  
Bestyrelsen beder Anne om at henvende sig til fagchef for Børn og Unge Søren Aalund med 
dette spørgsmål. 
 

8. Høring om røgfri skoletid 
Baggrund og formål 
Byrådet besluttede på en temadrøftelse i juni 2018 at arbejde hen imod en politisk stillingtagen til et samlet 
forslag om etablering af røgfri miljøer i Skanderborg Kommune. 
Proces efter høringsperioden 
Efter høringen vil Undervisnings- og Børneudvalget behandle de indkomne svar fra høringsparterne og ud fra 
dette beslutte, om de vil fremføre et forslag om røgfri skoletid til videre politisk behandling. 
Byrådet vil i det tidlige forår 2019 tage stilling til et samlet forslag om røgfri miljøer. 

 
Der udarbejdes høringssvar i Hørningskolens bestyrelse i forhold til følgende spørgsmål: 
1. Hvilke muligheder, udfordringer og dilemmaer ser høringsparten ved etablering af 
røgfri skoletid? 
2. Hvad vil høringsparten gøre for at imødekomme udfordringer og dilemmaer? 
 
På baggrund af bestyrelsens drøftelser udarbejder Anne et udkast til høringssvar, der 
rundsendes.  
 

9. Evt. 
Ingen punkter til eventuelt. 

 

 
 
 
 
 
 
Referat godkendt den____________ 
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___________________________________ 
Lone Bahnsen Rodt 

____________________________________ 
Steen Garst 

  
____________________________________ 
Tekla Lund Jessen 

_____________________________________ 
Lone Kejser Petersen 

  
_____________________________________ 
Vibeke Bergmann 

______________________________________ 
Anne Kjeld Pedersen 

 


