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Skole leder  Anne Kjeld  Pedersen -  T l f .  8794 2301 

Bestyrelsesmøde den 27. maj 2020 klokken 19.00-21.00 
 

Deltagere: Steen Garst, Lone Kejser Petersen, Anne Kjeld Pedersen, Vibeke Bergmann,  
Eva Macdonald, Lone Bahnsen Rodt, Tekla Lund Jessen 
 
Referent: Vibeke Bergmann 
 

1. Planlægning af næste skoleår 
Syv afgangselever forlader Hørningskolen.  
Der er indmeldt elever til to nye børnehaveklasser næste skoleår.  
Der var sidste skoleår et ønske fra nogle forældre om at få besked om elevrokade før 
eleverne. Derfor meldes rokade for elever og medarbejdere ud til forældre fredag den 29. 
maj 2020. Der tales med eleverne i klasserne tirsdag den 2. juni 2020.  
 

2. Status på coronasituationen 
Nedlukningen og hjemmeundervisningen har fungeret godt. Der har været tæt kontakt fra 
ledelse og medarbejdere til hjemmene undervejs.  
Genåbningen er foregået stille og roligt. De hygiejnemæssige retningslinjer overholdes. En 
medarbejder har opgaven med at rengøre og spritte af. Derudover er der rengøring to 
gange dagligt.  
Der er udeundervisning mest muligt efter et fast skema. Der holdes fortsat to meters 
afstand mellem eleverne, hvor det er muligt. Det officielle afstandskrav er én meter. 
 

3. Skolebestyrelsesvalg 
Der planlægges afholdelse af bestyrelsesvalg torsdag den 20. august 2020.  
 

4. Harmonisering på specialområdet/besparelser – se vedhæftede (bilag fra Undervisnings- 
og Børneudvalget) 
Der er vedtaget en harmonisering og reduktion af takster til specialtilbud på skoleområdet.  
Hørningskolen og Låsby Skole- afdeling D skal harmoniseres.  
Der takstreduceres i forslaget med 1,21 procent på den variable tildeling.  
Skolebestyrelsen har brug for en uddybende forklaring på, hvorfor grundtildelingen ikke er 
ens på de to tilbud.  
 

5. Skolestruktur. Skal skolebestyrelsen skrive til udvalget? Planlægning af deltagelse den 10/6. 
Hørningskolen har et presserende her og nu problem i forhold til plads- og lokalekapacitet, 
Dette er beskrevet i den SMAK-rapport, der blev udarbejdet for et par år siden.  
Hørningskolens kapacitetsproblemer er derfor ikke kun en følge af stigende børnetal. 
Skolebestyrelsen skriver til udvalget og gør opmærksom på dette.  
 

6. Evt.  
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Hørningskolen får den 15. juni 2020 besøg fra Folketinget af socialdemokraternes 
socialordfører Camilla Fabricius og handicapordfører Daniel Toft Jakobsen. Der vil være 
pressedækning af besøget og deltagelse af lokale politikere. 
Besøget er kommet i stand på baggrund af en opfordring fra en forældre, der synes, 
politikerne skal se en fantastisk specialskole. 
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