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Skolebestyrelsesmøde torsdag den 10. september 2020 kl. 19.00-21.00 
 
Deltagere: Steen Garst, Louise Hye Sattrup Waagner, Kresten Jessen, Tekla Lund Jessen, Lone Kejser 
Petersen, Johanna Kristensen, Vibeke Bergmann. 
Fraværende: Hanne Bjerregaard.  
Referent: Vibeke Bergmann. 

 
1. Konstituering – skolebestyrelsen vælger formand og næsteformand blandt 

forældrerepræsentanterne 
Steen Garst vælges som formand. Louise Hye Sattrup Waagner vælges som næstformand.  
 

2. Forretningsorden for skolebestyrelsen – den nuværende forretningsorden medsendes som bilag  
Forretningsordenen godkendes med mindre rettelser af punkt 1 og 2.  
Ny forretningsorden vedhæftes referatet. 
 

3. Aktuelt fra skoleledelsen – herunder personalenyt 
Der er ansat en ny lærer til D-klassen med opstart den 24. september 2020.  
 

4. Aftale om ny struktur på skole-og dagtilbudsområdet. Orientering /JK 
Drøftelse af mulige indsigelser til byrådet. 
 

 Bestyrelsen inviterer Undervisnings- og Børneudvalget til at se pavillon 5 og eventuelt 
Hørningskolen.  

 Som hørningssvar laver LMU en visuel og skriftlig præsentation af Hørningskolens behov, 
hvis der flyttes til pavillon 5 på Sølund.  

 Bestyrelsen beder ledelsen om at udarbejde en beskrivelse af hvilke udfordringer en 
flytning til pavillon 5 kunne have.  

 Bestyrelsen beder ledelsen om at kontakte Undervisnings- og Børneudvalget for at få et 
overslag over udgifterne i forbindelse med renovering og udbygning af henholdsvis 
Hørningskolen og Sølund.  

 I LMU vendes bestyrelsens bekymring om, at personalet ikke vil flytte med ved en 
eventuel flytning.  
  

5. Nyt om COVID-19 – kort orientering/JK 
Johanna orienterer om coronatiltag på Hørningskolen. Herunder håndtering af mistanke om 
eller konstatering af corona blandt elever eller medarbejdere.  
 

6. Velkomstbrev til nye forældre – bilag 2 
Der indskrives, hvor referater af bestyrelsesmøder kan findes.  
Brevet bliver til alle forældre på Hørningskolen i stedet for kun til nye forældre.  
Der laves en folder til de nye forældre.  

 

7. Evt. 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 1. oktober klokken 19.15-21.15. 
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Referat godkendt den____________ 

 
  

___________________________________ 

Louise Hye Sattrup Waagner 

____________________________________ 

Steen Garst 

  

____________________________________ 

Kresten Jessen 

_____________________________________ 

Lone Kejser Petersen 

  

____________________________________ 

Tekla Lund Jessen 

______________________________________ 

Hanne Bjerregaard 

  

____________________________________ 

Vibeke Bergmann 

_____________________________________ 

Johanna Kristensen 
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Forretningsorden for skolebestyrelsen ved 
Hørningskolen 
 

 Der afholdes 2-3 møder pr. halvår. 

 Mødedatoer fastlægges for et halvt år ad gangen.  

 Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden. 

 Dagsorden udarbejdes af formand og skoleleder og udsendes en uge før mødets 

afholdelse. 

 Der skrives referat, der godkendes og underskrives af skolebestyrelsens medlemmer på 

det næstfølgende skolebestyrelsesmøde. Efter godkendelse lægges referatet på skolens 

hjemmeside, hvorfra skolens forældre kan hente det. 

 Referatet udsendes til medlemmerne af skolebestyrelsen senest med indkaldelsen til 

næste skolebestyrelsesmøde. 

 Ethvert medlem af skolebestyrelsen har ret til at få tilføjet mindretalsudtalelser i 

referatet. 

 Suppleanter er velkomne til at deltage i møderne, men har dog ikke stemmeret og kan 

ikke opnå tilføjelser i referatet. 

 Suppleanter indkaldes ved bestyrelsesmedlemmers længerevarende sygdom, eller hvis 

et medlem udtræder af bestyrelsen. 

 
 


