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Referat skolebestyrelsesmøde 
Onsdag den 8. januar 2020 kl. 19.00-21.00 

 
Deltagere: Tekla Lund Jessen, Steen Garst, Lone Kejser Petersen, Anne Kjeld Pedersen, Vibeke 
Bergmann, 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 
Anne Kjeld Pedersen går på pension den 30. juni 2020 og fratræder derfor som skoleleder på 

Hørningskolen denne dato.  

 

Økonomi 

Regnskabet for 2019 ender med et overskud.  

Sygefraværet er gået ned og dermed udgiften til vikardækning.  

 

4. Skolestruktur – hvor er vi, og hvad kommer til at ske? – tidsplan 
Undervisnings- og Børneudvalget havde invitereret skolebestyrelsesformænd og 
kontraktholdere til dialogmøde den 26. november 2019. Mødet handlede om øget kvalitet og 
bæredygtig struktur for skoler og landsbyordninger osv. 
Anne Kjeld Pedersen og Steen Garst deltog fra Hørningskolen. Idéer fra mødet tages videre til 
følgegruppe.  
Der er etableret en hjemmeside, som indeholder relevant materiale og spørgsmål til 
processen; https://www.skanderborg.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole/ny-struktur-for-
skoler-og-landsbyordninger.aspx. 

 
5. Skolebestyrelsesvalg – tidsplan  

Der skal afholdes bestyrelsesvalg, hvor skolebestyrelsen for næste toårige periode vælges. 
Hele bestyrelsen (3 medlemmer og 2 suppleanter) er på valg. Valget skal være afsluttet senest 
den 31. maj 2020.  
Tidsplan for valget er vedlagt referatet som bilag.  
 

6. Tilmelding til nytårskur 
Byrådet har inviteret medlemmer af råd, nævn og bestyrelser til nytårskur den 16. januar 2020. 

Der er sidste frist for tilmelding den 9. januar 2020.  

 

 

 

https://www.skanderborg.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole/ny-struktur-for-skoler-og-landsbyordninger.aspx
https://www.skanderborg.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole/ny-struktur-for-skoler-og-landsbyordninger.aspx
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7.  Princip om udsendelse i praktik. 
”Princip om udsendelse i praktik Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs behov og 
vanskeligheder. Når der er mulighed for at tilbyde et praktikforløb, varetages planlægning af 
praktikken af UU i samarbejde med forældre og Hørningskolen.” 

Punktet udsættes til næste møde. 
 

8. Evt. 
Ingen meddelelser til evt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Referat godkendt den____________ 

 
  

___________________________________ 

Lone Bahnsen Rodt 

____________________________________ 

Steen Garst 

  

____________________________________ 

Tekla Lund Jessen 

_____________________________________ 

Lone Kejser Petersen 

  

_____________________________________ 

Vibeke Bergmann 

______________________________________ 

Anne Kjeld Pedersen 
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