Referat:
Fremmødte: Jørgen, Kasper, Lotte, Maria,
Pernille, Hanne, Helle, Ina, Rikke og
Lennart
Referenter: Ina og Lennart

Skolebestyrelsesmøde
Hornum Skole
Hermed indkaldes til møde i
skolebestyrelsen
Dato

Torsdag 11. juni

Kl.

18.30-21.00

Vi mødes i personalerummet

Dagsorden:
Godkendelse af referat fra
skolebestyrelsesmøde den 28. januar
1.

Hvor er vi henne lige nu?
(kl. 18.30 – 18.50)
- Skoledag, SFO, forberedelse af næste
skoleår, tillæg til Kvalitetsrapporten …..
Årshjul, Skolebestyrelsens årsberetning og
afslutning af dette skoleårs
skolebestyrelsesarbejde

2.

Nyt Håndværk & design-lokale
(kl. 18.50 – 19.20)
- Kom og se planerne

3.

Budget og økonomi 2020
(kl. 19.20 – 19.50)
- Budgettet 2020
- Hvordan ser økonomien ud midt sidst i maj
2020?
- Hvordan går det med det nye
økonomistyringssystem – Prisme?

4.

Princip for skolerejser
(kl. 19.55– 20.10)
- Ny version fra Pernille (vedhæftet i bilag)

5.

Den generelle trivsel på Hornum Skole
(kl. 20.40 – 20.50)

6.

Eventuelt og orientering
(kl. 20.50.– 21.00)
- EUD 8. – 9. på Hornum Skole fra skoleåret
20/21
- Dialogmøde med politikerne flyttet til 20.
okt. på Vestrup Skole – Forslag til dagsorden
- Tanker om skolebestyrelsens konstituering i
august

Afbud: Thomas og Emil
Referat fra 28. jan. godkendt og
underskrevet
AD1) Kort om skoledag i nedlukning og
genåbning, og hvordan, der er levet med
hygiejne og rengøring.
Det har fungeret og det faglige niveau
holdt.
Der blev redegjort for, hvordan vores
skolehverdag kører nu.
Der var dog forskel på, hvad klasserne blev
budt af udfordringer. Ugeplaner er en god
ide – skaber struktur. Vi skal være
opmærksomme på socialt underskud blandt
børn og unge mennesker, når de er væk fra
skole. Flere elever har i løbet af nedlukning
været i skole i nødundervisning
Tillæg til Kvalitetsrapporten præsenteret.
Skolebestyrelsens årsberetning: Emneliste
udleveret, Jørgen laver udkast, og
rundsender.
AD2) Vi besigtigede håndværk og
designlokalet samt EUD 8-9. Begge lokaler
er (forhåbentligt) klar 12. august til
skolestart.
AD3) Budget omdelt og hovedtal er vendt,
og der er redegjort for udviklingen i skolens
økonomi.
Trods nye lokaler, er der god økonomi.
Økonomisk indsprøjtning, blandt andet
grundet delt lederløn med Ranum, betaling
for specialundervisning af Task Force elev.
Nyt økonomistyringesystem -Prisme: virker
udmærket. I øvrigt drøftet: Lavt forbrug af
vikar og udgifter til møbler i de nye lokaler.
AD4) Princippet er løbet igennem – Pernille
redegjorde for resultatet. Der er blevet en
markant forskel fra tidligere på beskrivelse i

udbuddet af de forskellige muligheder.
Finansieringen er foldet ud og forklarende.
Der er lagt rammer for beslutningen for
hvordan udskolingens skolerejser skal
foregå.
Administration af klasseklassen er forklaret.
Princippet er nu endeligt vedtaget af
skolebestyrelsen. Pernille rette absolut
sidste detaljer til.

National Test er gennemført på knapt så
optimale vilkår.
Pædagogisk studietur for personalet til
Slettestrand i slutningen af uge 27.
Tanker om skolebestyrelsens konstituering
til august – første punkt på dagsordenen til
augustmødet.

AD5) Oven på hjemsendelsen er det gået
godt, og alt peger på at trivslen er i top.
Eleverne har efter genåbning besvaret
National trivselsmåling, og vi er spændt på
resultaterne, som præsenteres til
skolebestyrelsesmødet i august.
Der er ingen tvivl om, at presset på
skolehverdagen er mindre i øjeblikket.
Eleverne i udskolingen er tydeligvis mere
udhvilede, og fagligt rykker de på den korte
skoledag – motivationen er væsentlig
bedre.
Der opfordres til at SFO lige skriver ud om
forholdene nu, og opfordrer til at endnu
flere benytter sig af SFO-tilbuddet, da det
kun er godt halvdelen af de tilmeldte, som
er i SFO i øjeblikket.
Vi kører skoledagen uden at klokken ikke
ringer – det fungerer.
AD6) Dialogmøde er flyttet til 17. aug. på
Farsø Skole – Jørgen, Maria og Lennart
deltager
Af forslag til dagsordenspunkter foreslår vi:
Er der en overordnet mulighed for at
uddanne kommunens lærere sammen i
kommunalt regi?
Hvordan går det med implementeringen af
Børne- ungepolitikken, og forslag til mere
synliggørelse og fremme af de gode
intentioner.
Skolens personale skal på
førstehjælpskursus i uge 32/33
Ungvesthimmerlands bestyrelse mangler
bestyrelsesmedlemmer. Tilbud
præsenteret.
100000 TAK til skolebestyrelsens
medlemmer for fredagskage til skolens
personale.

Første skolebestyerlsesmøde i det nye
skoleår: torsdag den 20. august kl. 18.30
Dagsordenens overordnede punkter er
ifølge årshjulet:
- Konstituering af skolebestyrelsen
- Justering af årshjul
- Punkter til info-møderne i klasserne
- National Trivselsmåling
- Eventuelt høringssvar til
budgetalternativer – materiale følger i
august
Finde mødedatoer til årets
skolebestyrelsesmøder.

