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Referat skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 12. november 2019 kl. 19.00-21.00 

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

Referatet godkendes uden bemærkninger. 
 

2. Meddelelser fra formanden  
Undervisnings- og Børneudvalget har invitereret skolebestyrelsesformænd og kontraktholdere 
til dialogmøde den 26. november 2019. Mødet handler om struktur- og 
kapacitetsudfordringer. 
 

3. Meddelelser fra skoleledelsen 
Personale: 
Der er ansat tre pædagoger nye pædagoger på Hørningskolen. To fastansatte og en 
barselsvikar.  
 
Certificering Synlig Læring  
Certificeringsproceduren er ændret, så en ny certificering er lige nu usikker.  
 
Økonomi  
Gennemgang af forældrebestyrelsesrapport.  
Økonomien balancerer.  
 

4. Referat af foretræde og Annes møde med udvalget – andet der vedrører udbygning/flytning 
Bestyrelsen har haft foretræde for Undervisnings- og Børneudvalget angående Hørningskolens 
kapacitetsudfordringer. Steen holdt et oplæg for udvalget, der efterfølgende havde gode 
spørgsmål til bestyrelsen.  
Efterfølgende var der møde mellem udvalget og kontraktholdere på skoleområdet.  
  

5. Budget 2020 – hvad står der om specialskoler? 
Budget 2020 gennemgås.  
Punkter i budgetaftalen der kan være af betydning for Hørningskolen: 
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Process- og tidsplan for arbejdet med øget kvalitet og bæredygtig struktur for skoler, 

landsbyordninger m.m.  

Forslag til proces- og tidsplan for arbejdet med øget kvalitet og bæredygtig struktur for skoler, 
landsbyordninger m.m. gennemgås. 
 

6. Kontrakt 2020 
Anne gennemgår udkast til kontrakt, der indeholder følgende udviklingsmål: 

- Strukturanalyse og kapacitetsudfordringer. 

- Distriktssamarbejde om Hørnings børn og unge. 

- Bæredygtige arbejdskulturer. 

- Synlig læring. 

- Forbedringskultur. 

- Fortsat implementering af AULA. 

- Konsolidering af sygefraværskurven, der er knækket. 

 
7. Høring – ny tildelingsmodel – bilag sendes med 

Tildelingsmodellen skal forsimples.  
Den 2. oktober 2019 vedtog byrådet at sende forslag til ny model for tildeling af ressourcer på 
skoleområdet i høring.  
Fristen for indsendelse af høringssvar er 1. januar 2020. 
Den ændrede tildelingsmodel på skoleområdet træder i kraft 1. august 2020.  
 
Princip om udsendelse i praktik   
Punktet udsættes til næste møde.  
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8. Evt. 
Ingen punkter til eventuelt. 
 
 
Referat godkendt den____________ 

 
  

___________________________________ 

Lone Bahnsen Rodt 

____________________________________ 

Steen Garst 

  

____________________________________ 

Tekla Lund Jessen 

_____________________________________ 

Lone Kejser Petersen 

  

_____________________________________ 

Vibeke Bergmann 

______________________________________ 

Anne Kjeld Pedersen 

 


