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Referat af skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 4/12 2018 kl. 19.00-21.00 

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

1. Godkendelse af referat 
Referat godkendes uden bemærkninger. 
 

2. Nyt fra formanden 
Ingen meddelelser.  
 

3. Nyt fra skoleledelsen 
Nytårskur 
Byrådet inviterer medlemmer af råd, nævn og bestyrelser til nytårskur den 16. januar 2019 
kl. 18.30 - 20.30 på Skanderborg Fælled. Fra Hørningskolen deltager Steen og Anne.  
 
Udviklingskontrakt 2019 for Hørningskolen 
Kontrakten er godkendt af Fagsekretariatet Børn og Unge.  
 

4. Vedtagelse af princip om undervisningens organisering – se bilag  
Revideret princip om undervisningens organisering gennemgås og vedtages.  
 

5. Svar fra Søren Aalund om til/ombygning 
Af svaret fremgår, at der for nuværende ikke foreligger en endelig prioriteringsplan for de 
afsatte anlægsbevillinger på skoleområdet. 
Bestyrelsen vælger på baggrund heraf at udarbejde en beskrivelse af Hørningskolens 
kapacitetsudfordringer til Undervisnings- og Børneudvalget. 
 

6. Drøftelse af princip om samarbejde mellem skole og hjem – se 
https://hoerningskolen.skoleporten.dk/sp/file/9743b00d-4d90-46d3-b1a9-39332a068740 
 
Nuværende princip: 
Princip om samarbejde mellem skole og hjem  
Samarbejde bygger på en ligeværdig, hyppig og åben dialog mellem skole og forældre.  
Det er skolens ansvar at tilrettelægge hensigtsmæssige rammer for samarbejdet. Samarbejdet kommer til 
udtryk i:  
- Et årligt Tværfagligt Samarbejdsmøde/revisitation, der har en grundig handle/udviklingsplan om eleven som 
samtaleoplæg.  
- Almindelige skole/hjemsamtaler.  
- Forældremøder/forældrearrangementer i de enkelte klasser.  
- Forældrearrangementer for hele skolen.  
- Dialog via forældreintra, samtaler eller lignende i det omfang det skønnes nødvendigt og er muligt.  
 
Det er forældrenes ansvar:  
- At deltage i ovennævnte, hvis det er muligt.  

https://hoerningskolen.skoleporten.dk/sp/file/9743b00d-4d90-46d3-b1a9-39332a068740
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- At støtte op om skolens virke.  
- At medvirke i de aftaler, der er truffet mellem skole og hjem.  
- At orientere sig om relevant information på forældreintra.  
 
Underretning om elevens udbytte af undervisningen, om elevens trivsel og udvikling såvel fagligt som socialt i 
både skole og fritidsdel kommer til udtryk i ovennævnte kontakter mellem skole og hjem.  
Hyppigheden af møderne med forældrene tilrettelægges individuelt under hensyn til eleven, forældrene og 
medarbejderne. 
 

På baggrund af drøftelse i bestyrelsen udarbejder Hørningskolens ledelse forslag til 
omskrivningen af ”Princip om samarbejde mellem skole og hjem”. Dette fremlægges 
bestyrelsen til ny drøftelse og eventuel godkendelse på næste bestyrelsesmøde.  
Som et nyt tiltag i forbindelse med synliggørelsen af skolebestyrelsens principper for 
skolens forældre vedtages, at der på næstkommende bestyrelsesmøde udarbejdes et 
velkomstbrev til nye elevers forældre. Dette velkomstbrev skal indeholde en velkomst med 
bestyrelsens kontaktoplysninger, bestyrelsens principper og Hørningskolens fem 
grundpiller.  
 

7. Gennemgang og drøftelse af Hørningskolens fem grundpiller – se 
https://hoerningskolen.skoleporten.dk/sp/file/f5331f1f-efa3-4485-a68b-f757e4633614 
Punktet udsættes til næstkommende bestyrelsesmøde. 
 

8. Evt. 
Ny mødedato 30. januar 2019 19.00-21.00. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hoerningskolen.skoleporten.dk/sp/file/f5331f1f-efa3-4485-a68b-f757e4633614
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Referat godkendt den____________ 

 
  

___________________________________ 

Lone Bahnsen Rodt 

____________________________________ 

Steen Garst 

  

____________________________________ 

Tekla Lund Jessen 

_____________________________________ 

Lone Kejser Petersen 

  

_____________________________________ 

Vibeke Bergmann 

______________________________________ 

Anne Kjeld Pedersen 

 


