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Referat skolebestyrelsesmøde 
Onsdag den 28. august 2019 kl. 19.00-21.00 

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

Referatet godkendes uden bemærkninger. 
 

2. Meddelelser fra formanden 
Dialogmøde i økonomiudvalget aflyst. Se punkt 4. 
 

3. Meddelelser fra skoleledelsen – herunder personalenyt 
Synlig Læring-certificering 
Der arbejdes på en ny certificering i Synlig Læring. Denne gang søges om certificering på 
højeste niveau. Ledelsen har skrevet casestudies og indsamlet evidens. Der mangler nu kun 
indsamling af fotodokumentation. Derefter sendes ansøgningen.  
 
Nye elever 
Skolen har i år modtaget 5 nye elever. 4 elever i E-klassen og 1 barn i S-klassen.  
Alle elever har haft en god opstart.  
 
Rammer  
Der er kommet flere gangbesværede elever på Hørningskolen, hvilket forstærker udfordringen 
med den fysiske adgang til og fra legepladsen og den alt for smalle passage gennem skolens 
gang. 
 
Sygefravær 
Sygefraværet på Hørningskolen er faldet. Dette ligger nu under det kommunale gennemsnit. 
Medvirkende faktorer identificeret af LMU kunne være tilltag med nye sygefraværssamtaler og 
ny måde at syge- og raskmelde sig på.  
 

4. Fra det politiske udvalg og høringssvar til budget 
Bestyrelsen har udfærdiget bemærkninger til budget 2020. I tildelingen af anlægsmidler, er 
Hørningskolen ikke nævnt. Derfor gør bestyrelsen igen opmærksom på de store 
kapacitetsudfordringer Hørningskolen har og foreslår en tildeling af de midler, SMAK- 
rapporten har identificeret et behov for tilførsel af. 
Dialogmødet med økonomiudvalget den 27. august 2019 blev aflyst. Steen kontakter derfor 
udvalget på vegne af bestyrelsen. 
 

5. Synlig Læring 
Anne orienterer bestyrelsen om indholdet på næstkommende temamøde for personalet.  
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Indholdet på temamødet er Synlig Læring. Der skal konkret arbejdes med OP-skemaer, 
værktøjskasser, ”Tænkedalen” og microteaching.  
 

6. Godkendelse af ”Princip om skolefritidsordningens virksomhed” 
”Princip om skolefritidsordningens virksomhed” godkendes. 
 

7. Velkomstbrev til nye forældre 
Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen har udarbejdet et velkomstbrev til nye forældre 
på Hørningskolen. Dette udsendes.  
 

8. Fælles brev fra ledelse og skolebestyrelse angående rokader af medarbejdere og elever? 
Drøftelse. 
Det vedtages at skolebestyrelsens princip om undervisningens organisering revideres igen.   
 

9. Evt. 
Ingen punkter til eventuelt. 
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