
 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 
Hornum Skole 

Hermed indkaldes til møde i 
skolebestyrelsen 

 
Dato 28. september Kl. 18.30-21.00 

 

Vi mødes i personalerummet  

 

Fotografering kl. 18.20 i 

Kantinen 
 

Dagsorden: 
 

Godkendelse af referat fra 
skolebestyrelsesmøde den 19. august 
 

 
1) Nyt fra elevrådet (kl. 18.30 – 18.45) – 

præsenteret af Anne og Laura fra 9. klasse 
 

2) Hvor er vi med AULA (kl. 18.45 – 19.00) 
- Ultra kort gennemgang af faciliteterne i Aula 
 

3) Skolebefordring. (kl. 19.00 – 19.20) 
- Hvor er der behov for forbedringer? 
 

4) Kulturkaravanen i Hornum 27. oktober  
(kl. 19.20 – 19.30) 
- Kort om projektet 
- Hvad er der forberedt fra skolen? 
- Kunne der afholdes alternativt SB-møde 
denne dag?  
 

5) Hvordan går det i SFOen ? 
(kl. 19.30 – 20.00) 
- Hvilke aktiviteter er der gang i? 
 

6) Antimobbeplan (medsendt i bilag) 
(kl. 20.00 – 20.30) 
- Kommentarer og eventuelle forslag til 
ændringer 

 
7) Den generelle trivsel på Hornum Skole? 

(kl. 20.30– 20.45) 
 

8) Eventuelt og orientering (kl. 20.45.– 

21.00)  
- Dialogmøde i Vestrup 20. oktober 

 
 

 

 

 

 

Referat 

 

Fremmødte: Jørgen, Lotte, Thomas, Maria, 

Kasper, Pernille, Hanne, Helle, Ina og 

Lennart 

Referenter: Ina og Lennart 

 

Meldt afbud: Rikke og Emil 

 

 

Referat fra august godkendt og 

underskrevet. 

 

AD1) Som elevrepræsentant er Anne fra 9. 

klasse mødt. 

Hun lægger ud med at fortælle, at 

elevrådet har beskæftiget sig med 

toiletterne på skolen. 

Der er tilfredshed med toiletterne blandt 4.-

5, klasse, men eleverne ønsker mere 

belysning. De ældre elever mener, 

toiletterne er uindbydende, når der er papir 

og vand på gulvet. Det foreslås, at der 

kommer mere effektiv udluftning på 

toiletterne, og at der etableres flere 

toiletterne i udskolingen 

               

Der er forskellige input til frikvarters 

opdeling. 

 

Der er flere elever, som springer over at 

vaske hænder – der bør strammes op. 

 

Kun få elever savner skoleboden. 

 

De ældste elever efterspørger Scooterskur 

tættere på udskolingens lokaler.  

 

Der ønskes nye net på streetbanens mål. 

 

En runde med orientering til alle elever 

specielt de ældste efter efterårsferien, så vi 

kan holde corona fra livet. 

 

Enkelte elever giver udtryk for at de savner 

at klokken ringer til og fra frikvarter. 

 

AD2) Aulas funktioner og hjemmeside vist i 

det nye håndværk og designlokale. 

 

Renovering af 64-bygningen blev 

gennemgået med fokus på at tag og gavl. 

Det er gavlen ind mod skolegården som 

bliver skiftet. 

 



 

AD3) Vi vil forsøge at få et møde med Per 

Larsen (Vesthimmmerland Kommunes 

økonomimedarbejder, der arbejder med 

kørselsplanlægning) om fremtidige 

muligheder for at få bedre ringetider og 

busafgange til og fra Hornum Skole. 

Vi forsøger at finde løsninger og 

argumenter, som forklares i tal og 

busplaner 

 

 

AD4)Kulturkaravanen i Hornum 27. oktober 

Det Hemmelige teater laver optrin flere 

steder i byen. Vores 6. klasse laver 

lyssætning på fem af Hornums historiske 

bygninger.  

5. klasse laver dans og musik i hallen, 

inspireret af ”Verdenen i Hornum”. 

Gennemføres Kulturkaravaneprojektet så 

afholdes der alternativt 

skolebestyrelsesmøde i Hallen 

 

KULTURKARAVANEPROJEKTET ER AFLYST - 

Eleverne som deltager i projektet vil blive 

tilbudt en afslutning af forløbet’. 

 

 

Ad5) Den nye 0. klasse klarer det også  

godt i SFO. De er faldet godt til. 

  

Meget af tiden i SFO foregår ude.  

Der er indkøbt nyt legetøj, specielt til 

udendørsaktiviteter, for at kunne adsprede 

børnene. 

Der er stadig udfordring i rengøring af 

legetøj – det har fungeret hidtidigt, så vi 

håber, at Rengøringsenheden fortsat har 

ressourcer til at vaske legetøjet. 

Vi har snakket om udeSFO i en uge af 

gangen – der er fire til fem voksne om 

eftermiddagen, så det kan godt lade sig 

gøre med udeSFO. 

SFOen kunne godt trænge til lidt 

investeringer. Skolebestyrelsen overvejer 

om der skal prioriteres flere penge til SFO i 

2021. 

Det foreslås, at de børn, som møder kl. 

06.30 – 07.00, tilbydes morgenmad  - Helle 

melder ud, hvordan ordningen kan 

organiseres.  

Der skal pr. 1. dec. ansættes 

pædagogmedhjælper – Kasper og Maria 

deltager i ansættelsesudvalg. Informationer 

tilgår ansættelsesudvalget. 

 

AD6) Antimobbeplan var læst på forhånd, 

og der kom forslag til tilføjelser. 

Antimobbeplan får tilføjelser og der bliver 

læst korrektur inden den lægges på skolens 

hjemmeside. 

 

AD7) Der er konflikter, men det er få. Det 

er svært at holde Corona restriktionerne i 

hverdagene  

– flere elever slækker tydeligvis på 

håndvask mv. 

Den mørke tid giver flere udfordringer.  

Indkøringsperiode med EUDeleverne er ved 

at være på plads, og der er gode 

tilbagemeldinger på EUDelevernes trivsel og 

indsats. 

 

 

AD8) Maria, Jørgen og Lennart tager til 

dialogmøde i Vestrup 20. oktober – 

dagsorden er udsendt. 

 

Der skal ansættes ny teknisk serviceleder 

på Hornum Skole pr. 1. januar 2021. 

Jørgen deltager i ansættelsesudvalget. 

Stillingen opslås sidst i oktober 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste skolebestyrelsesmøde er tirsdag 

den 27. oktober kl. 18.30 – vi mødes i 

personalerummet. 

Dagsorden fra årshjul: 

Budget 

Kulturuge 10 

Evaluering af de gode overgange 

Vi kigger på principper og laver eventuelt 

nye 

 

Kommende skolebestyrelsesmøder: 

Tirsdag den 27. oktober kl. 18.30 

Torsdag den 26. november kl. 18.00 

Mandag den 11. januar kl. 18.30 

Tirsdag den 16. februar kl. 18.30 

Tirsdag den 27. april kl. 18.30 

Torsdag den 10. juni kl. 18.00 

 


