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Referat af 
skolebestyrelsesmøde  
Hørsholm skole 

Sted: Virtuelt møde 

Dato: Torsdag d. 3. november kl. 18.30-20.00 

Deltagere: Christopher Batchelor, Caspar Walløe, Bo Velling, Mette Vöge 
Jensen, Kristian Larsen, Ane Christine Larsen, Christine Borup 
Gad,  Mette Tjener Andersson, Otto Skifter 8y, Cecilie Menzel 
8y 
 
Fraværende: Benedicte Brohm 

  

1. Godkendelse af referat 
Godkendt 

 
2. Meddelelse 
Formand: Tak for den store information især på 9. årgang i 

forbindelse med smittede elever. Der er tillid til den måde 
skolen håndterer coronakrisen på. 

 
Forældre: Kan man overveje at idrætten laves anderledes og inde i 

nogle klasselokaler, nu hvor skolen ikke kan benytte 
salene? Det er koldt især for de små elever at være ude på 
boldbanen i idræt.  
Ros for god kommunikation, i forbindelse med 
hjemsendelse af 6. klasse. Der var ikke så mange opgaver 
for den hjemsendte 6. klasse. Forklaringen ligger i at alle 6. 
klasser skulle have haft First Lego League i den pågældende 
uge, så derfor var den ugeplan der lå til mandag morgen 
præget af aktiviteter der kun kunne foregå på skolen.  
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Medarbejdere: 

Det går umiddelbart godt. De føler sig trygge i ledelsens   
håndtering af smittede elever.  Tak til bestyrelsen for 
arbejdet på at få en hjertestarter på skolen. 
Otto og Cecilie er nyvalgte elevråds formand og 
næstformand.  

 
Elever: Det hele går godt. Der er affaldssortering og det kommer til 

at køre godt.   

 
 

Ledelse: Stor tak til 8.Y for de har været så tålmodige i forbindelse 
med vandskaden i deres klasselokale. De har måtte flytte 
lokale af flere omgange. De er nu tilbage i deres eget 
lokale, og fik i den forbindelse lidt sødt at hygge sig med i 
klassen.   

 
Alle skoler har fået ny hjemmeside. Der er taget nye 
billeder. Siden er pt ikke helt opdateret  men er på vej. 

 Vi har fået nye møbler til N/T og læringslaboratoriet. 
 Der er startet affaldssortering op på skolen, og der er sat 

skraldespande op i alle klasser og lokaler 
 Rengøring: Der blevet fulgt op på den ekstra røngæring 

som er sat af i forbindelse med corona. Der er fokus på 
kontaktpunkter - håndtag, mødeborde og -stole, toiletter 
og flader som mange personer berører i løbet af dagen. 

 Besparelser på administration er nu blevet effektueret og 
konteringer er nu er lagt centralt på rådhuset. Vi har været 
bekymret for om dette ville fungere, men foreløbigt 
fungerer det fint. 

 Den lille idrætssal skal  have skiftet gulv, og det er 
desværre ikke muligt at udskyde denne opgave. Arbejdet 
påbegyndes i uge 47 og forventes afsluttet til  jul. Andre 
anlæg er tag der skal skiftes, etablering af handicaptoilet i 
Ebygning og renovering af toiletter i komplekset. 

  
 
 

3. Status på corona 
Siden skolestart i august har skolen fået kendskab til 3 smittede 
elever. Alle er smittet uden for skolen. Der er vizir til rådighed for 
de medarbejdere der ønsker at benytte dette. Der er mange 
pædagogiske medarbejdere som synes det er svært at have en 
plastikskærm foran ansigtet, når man gerne vil have en god 
relation med sine elever. 
 

4. Status på vandskade 
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8Y er tilbage i eget lokale.  Vi venter stadig på betonen i store sal 
bliver tør så der kan lægges gulv.  
Kælderloft/gulv i servicelederens værksted skal fortsat 
undersøges og måske skiftes.  
 

 
5. Økonomi 

Der er kommet penge til dækning af coronaudgifter. Derudover 
bruger skolen ikke så mange penge som de plejer, på kurser, 
foredragsholdere, ekskursioner m.m. pga. coronarestriktionerne. 
 
Skolen ser derfor på mulighed for at fremskynde indkøb af nye 
møbler til flere indskolingsklasser. 
 
Bestyrelsen sender brev til BSU med en kommentar til Usserød 
Skoles afskrivning af gæld, set i lyset af, af det oparbejdede 
merforbrug i Ahuset inden lukning 
  

6. evt. 
 
Kan man lave en fast plan for den virtuelle undervisning, når der 
er klasser der hjemsendes, så man ikke undgå at de mister for 
meget undervisning? 
Det er svært at lave en fast retningslinje, da der er meget forskel 
på hvilke klassetrin, der skal modtage undervisningen. I denne 
uge var 6.C ramt af, at ugen var planlagt til First Lego League, og 
de faste lærere derfor ikke havde en sædvanlig ugeplan klar 
søndag aften, da de fik besked om, at klassen var hjemsendt. 
 
Kan der bruges penge på virtuelle foredrag for både eleverne og 
lærerne? Der er jo mange der arbejder virtuelt hjemmefra på 
andre arbejdspladser.  
Vær opmærksomme på at der også kan være forældre der har 
lyst og mulighed for at holde et virtuelt foredrag for klassen. 
Der er meget forskel på at sidde bag en skærm som voksen og 
som barn. En del af skolen og det pædagogiske 
arbejde/samarbejde handler om relationen. De gode relationer 
skabes i meget højere grad i et fysisk møde end bag en skærm. 

  


