Deltagere: Jørgen, Kasper, Maria, Helle,
Ina, Rikke, Pernille, Thomas, Lotte og
Lennart

Skolebestyrelsesmøde
Hornum Skole
Hermed indkaldes til møde i
skolebestyrelsen
Dato

13. august

Kl.

18.30-21.00

Vi mødes i personalerummet

Dagsorden:
Godkendelse af referat fra
skolebestyrelsesmøde den 11. juni
1)

Valg af skolebestyrelsesformand for
skoleåret 2020/21 (kl. 18.30 – 18.45)

2)

Intromøder i august/september (kl. 18.45
– 19.15)
- Hvad skal der med på intro-møderne?
- Hvem deltager i hvilke intro-møder

3)

Høringssvar til budgetalternativer (kl.
19.15 – 20.00)
- Se venligst vedhæftede bilag

4)

National trivselsundersøgelse (kl. 20.00 –
20.35)
- Hvad siger resultaterne på Hornum Skole?
- Se venligst vedhæftede bilag

5)

Den generelle trivsel på Hornum Skole?
(kl. 20.35– 20.45)
- Hvordan ønsker skolebestyrelsen at elever
skal afleveres/afhentes i SFO og skole

6)

Eventuel justering af årshjul (kl. 20.45–
20.55)

7)

Eventuelt og orientering (kl. 20.55.–
21.00)
- Hvordan er vi kommet i gang efter
sommerferien?
Hvor er vi med lokale- EUD 8/9 og det nye
håndværk & design-lokale?

Afbud: Hanne og Emil
Referat godkendt og underskrevet
AD1) Jørgen er enstemmigt genvalgt som
formand, og Maria er også enstemmigt
genvalgt som næstformand for
skolebestyrelsen i det kommende skoleår
(2020/21)
AD2) Liste med skolens plan for intromøder
i august/september:
0. kl. 27/8 16.30-18.00 Emil, Jørgen
1. kl. 8/9 13.30-18.00 Casper, Maria
2. kl. 3/9 16.30-17.30 Lotte, Casper
3. kl. 2/9 16.30-17.30 Maria, Thomas
4. kl. 25/8 16.30-17.30 Emil, Jørgen
5. kl. 26/8 16.30-17.30 Pernille, Lotte
6. kl. 19/8 17.00-18.30 Lotte, Maria
7. kl. 26/8 16.00-17.00 Jørgen, Pernille
8. kl. 31/8 16.00-18.30 UU + hjemmeside,
Jørgen kan indbydes
9. kl. 19/8 16.00-17.00hjemmeside/Jørgen
Lennart finder talepunkter frem fra
infomøderne aug./sep. 2019 (medsendes
sb-referat), der skal generelt tales om
skolebestyrelsens arbejde
I 8. – 9. klasse viser lærerne, hvor
skolebestyrelsens oplysninger og arbejde
ligger på skolens hjemmeside.
AD3) Første høringssvar er den nye
ferieplan for skoleåret 2020/2021–
skolebestyrelsen godkendte forslaget.
Næste høringssvar er Budgetalternativer
2021-24, der blev gennemgået og
skolebestyrelsen tilføjede deres
kommentarer til MED-udvalgets svar.
Skolens MED-udvalg og skolebestyrelsen
sender samlet høringssvar
(høringssvarene sendes med referatet ud)
AD4) Man kan læse af den nationale
trivselsmåling for 2020, at trivslen har det
godt på Hornum Skole. Særligt den sociale
trivsel blandt de ældste elever er i top.

Der er fortsat et punkt, hvor trivslen kan få
det bedre: Toiletterne. Elevernes
bedømmelse af toiletterne er væsentlig
mere positiv end de foregående år, men der
kan stadig ske forbedringer i elevernes
opfattelse af toiletstandarden. Det foreslås
at klasserne fortsætter med at have
”klassetoiletter”.
Skolebestyrelsen skal fremadrettet komme
med forslag til, hvordan eleverne hellere vil
gå på toilettet – dette bliver også en
opgave for elevrådet.
Efter gennemgang af den Nationale
trivselsmåling for 2020 konkluderer
Skolebestyrelsen, at trivslen på Hornum
Skole er helt i top.
AD5) Den generelle trivsel er fin, men vi vil
gerne tilbage til den imødekommenhed der
blev oplevet før corona-pandemien, og at
forældrene igen kan komme og aflevere og
hente inde på skolen.
Umiddelbart har vi fået en drømmestart på
skoleåret. Glade og forventningsfulde
elever.
Skolechefen har bestemt, hvorledes
afleveringen af elever skal foregå på
skolerne og SFO
AD6) Enkelt lille justering i dec. falder ud:
T3 forekommer ikke mere.
(Årshjul 2020 vedlagt referatet)
AD7) Eventuelt:
EUD 8 – 9 lokale vist frem.
Elevtilgang, i alt 211 elever.
Forældrerådet og tur ud af huset i SFO er
udsat grundet Corona.

Næste skolebestyerlsesmøde er 28.
september kl. 18.30
Dagsorden fra årshjul:
Skolebefordring (transport)
SFO
Aula

Dato-forslag til skolebestyrelsesmøder
i skoleåret 2020-21:
Mandag d. 28. sep. kl. 18.30
Tirsdag d. 27. okt. kl. 18.30
Torsdag d. 26. nov. 18.00
Mandag d. 11. jan. kl. 18.30
Tirsdag d. 16. feb. kl. 18.30
Tirsdag d. 27. apr. Kl. 18.30
Torsdag d. 10. jun. Kl. 18.30

