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Referat skolebestyrelsesmøde 
Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 19.15-21.15 

 
Deltagere: Steen Garst, Louise Hye Sattrup Waagner, Kresten Jessen, Tekla Lund Jessen, Lone 
Kejser Petersen, Johanna Kristensen, Vibeke Bergmann. 
Afbud: Hanne Bjerregaard.  
Referent: Vibeke Bergmann. 

 
Nyt fra ledelsen 
 
Personalenyt  
Der er startet en ny lærer på fuld tid i D-klassen.  

 
Besøg af direktør Lone Vesterman Rasmussen 
Direktør Lone Vesterman Rasmussen har været på besøg på Hørningskolen. 
Johanna Kristensen har vist hende rundt på skolen og vist, hvad der bygningsmæssigt virker og 
hvilke kapacitetsmæssige udfordringer, der er på Hørningskolen.  
Der er på en workshop den 5. august 2020 ”om fremtidig brug af pavilloner på Sølund” udarbejdet 
tre scenarier for brugen af Sølund. I to af scenarierne er Hørningskolen indtænkt i pavillon fem. 
Ingen af disse vurderes at være en reel mulighed.  
 

Nyt fra bestyrelsesformanden 
Den 7. oktober er der høringsmøde på Skanderborg Gymnasium.  
Skolebestyrelsesformanden får her to minutter til at præsentere pointerne i bestyrelsens 
høringssvar.  

 
Gennemgang af høringssvar fra LMU 
LMU har udarbejdet et høringssvar. Dette gennemgås for bestyrelsen.  
Der er efter udarbejdelsen af LMUs høringssvar fremsat tre nye scenarier for Hørningskolens 
eventuelle flytning til pavillon 5 på Sølund.  
Derfor vil høringssvaret skulle tilpasses disse, inden den endelige udgave foreligger.  
 
Høringssvar fra Bestyrelsen - Hvad skal det indeholde? 
Det vigtigste er, at rammerne er optimale i forhold til den pædagogiske praksis.  
Der kan være flere muligheder, der opfylder behovene herunder en udbygning af Hørningskolen 
eller en alternativ placering i eksisterende kommunale bygninger eller evt. bygning af ny skole til 
Hørningskolen.  
Pavillon 5 har ikke de rigtige rammer.  
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