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Referat skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 22. maj 2019 kl. 19.00-21.00 

 
Deltagere: Steen Garst, Lone Kejser Petersen, Anne Kjeld Pedersen, Vibeke Bergmann 
Fraværende: Tekla Lund Jessen, Lone Bahnsen Rodt 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet godkendes uden bemærkninger. 
 

2. Meddelelser fra formanden 
Ingen meddelelser fra formanden.  
 

3. Meddelelser fra skoleledelsen 
AULA 
Efter sommerferien erstattes skoleintra med AULA.  
På det fælles forældremøde den 12. juni introduceres platformen.  

 
Synlig Læring- besøg fra Aalborg 
Tirsdag den 4. juni får Hørningskolen besøg fra specialskole i Aalborg, der gerne vil se, hvordan 
Synlig Læring er implementeret på Hørningskolen. 
 
Personale 
Der er slået to pædagogstillinger op til besættelse 1. august.  
 
Skoleudflugt  
Der er planlagt skoleudflugt for hele skolen til svømmehallen Vandhalla i juni. 
 
Hørningskolens Børnemusikfestival 
I år løber Hørningskolens Børnemusikfestival af stablen fredag den 24. maj.  
Klasserne forbereder optrædener og boder i ugen op til festivalen.  

 
4. Planlægning af næste skoleår 

Klasse- og personalesammensætning 
Anne orienterer om elevrokade. To elever flytter klasse efter sommerferien. Deres forældre 
orienteres som de første. 
Tre elever går ud af skolen til sommer. Børnehaveklassen modtager 4 nye elever.  
Personalerokade meldes ud i starten af juni, når de to nye pædagoger er ansat.  
 
Enkeltmandsprojekt 
Efter sommerferien modtager Hørningskolen en ny elev i Slusen. For at løse 
kapacitetsudfordringer i den forbindelse opstilles en skurvogn, der skal rumme musik og 
forberedelsespladser.  
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5. Skolebestyrelsens årsmøde – gennemgang af formandens beretning, som vedtaget på sidste 

møde 
Steen gennemgår oplæg til skolebestyrelsens årsmøde. 

 
6. Færdiggørelse af skolebestyrelsens velkomstbrev – herunder fotografering af 

skolebestyrelsens medlemmer 
Punktet udsættes til næste møde. 
 

7. Vedtagelse af ”princip om skolefritidsordningens virksomhed” 
Punktet udsættes til næste møde. 
 

8. Evt. 
Ingen punker til eventuelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referat godkendt den____________ 
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