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Referat fra 
skolebestyrelsesmøde  
Hørsholm skole 

Sted: Lærerværelse 

Dato: Torsdag 13.08. 2020 18.30-20.30 

Deltagere: Ane Holck, Anja Leschly, Christopher Batchelor, Caspar Walløe,  
Mette Vöge Jensen, Kristian Larsen,  

Fraværende. Jens Peter Bang,Lotte Iversen Christine Borup Gad 
 
  
 
1.  Godkendelse af referat  
 Referatet fra sidste møde er godkendt 
 
2. Meddelelser 
 Formanden: 

Formanden er yderst tilfreds med skolestart, og har kun 
hørt gode toner om skolen. 
Jens Peter Bang ønsker at udtræde af skolebestyrelsen. 

 
 Forældre: 

 Kan skolen præciserer sine skriftlige udmeldinger, om 
coronarestriktioner således at det er klart at alle 
udmeldinger følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 
God start og god info fra ledelsen. Så dog gerne at 
skemaerne var kommet hurtigere 
Kan man undervise elever i karantæneperiode digitalt, mens 
resten undervises i klassen. (live-streaming). 
 

Hørsholm Skole 
Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 
  
 
 

 
 

Dato. 13.08.20 
 
 

Hørsholm Skole 
horsholmskole.horsholm.dk 

 

Åbningstider 
Mandag - torsdag  

7.45-15.00 
Fredag 7.45-14.00 

 
SFO: 7.00-17.00 
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Medarbejdere: 
Glade børn og glade voksne i både skole og SFO. 
Stort registreringsarbejde af SFO-børn tid i ankomst og 
afgang fra både lille og stor SFO. Det er bøvlet og koster 
mange timer. 

 
Elever: 
Elevrådet har ikke været samlet. 

  
 Ledelse: 
 Corona-status: 

Mange praktiske restriktioner i dagligdagen. 
Skolerne skal mødes og så vil der sandsynligvis komme en 
samlet beskrivelse fra forvaltningen , omkring corona-
retningslinjer på skolerne. Der vil dog nok fortsat være en 
vis forskel da skolerne fysisk er forskelligt indrettet. 
Der er indført nye måder at have tilsyn i frikvarterne. 
Legeplads er fornyeligt inspiceret, fejl og mangler bliver 
snarligt udbedret 
Der er en pædagogmedhjælper der har fået nogle timer i 
administrationen, hvor det er muligt at aflaste Susan.  
To lærere opsagde sig stilling lige før sommerferien. 
To lærere går på barsel i nuværende skoleår 
En lærer har fået plads på universitet og opsiger derfor sin 
stilling  
Der søges to nye lærere, med start senest 1. okt., på 
nuværende tidspunkt er der 45 ansøgninger. De mange 
ændringer har været årsag til at skemaerne har måtte 
lægges om mange gange. 
 
Formanden er tryg ved ledelsens håndtering af de seneste 
personaleudskiftninger. 
 
Ledelsesteamet er landet godt. 
Rengøring: Rengøringspersonale går rundt hele dagen, til 
rengøring af kontaktpunkter. 
 
3. Økonomi 

Coronaudgifter køres separat.  
Budgetopfølgning kommer til september-
mødet. 

 
Bygningspulje 

Der er ansøgt om markiser til A-bygningen.  
Der er ansøgt om at bygge et nyt toilet i E-
bygningen. 
Der vil være et gennemgribende eftersyn og 
renovering af skoletoiletterne i komplekset 
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Kvadratmeter på skolen 

Der er mangel på kvadratmeter på skolen, da 
mange elever sidder i små klasser. 
Foreløbig er planen at der d.  1. okt. er en 
større afklaring om nye klasselokaler, 
teamrum, møderum etc. 
 

 
4. Fra skolefond til skoleforeningen  

Stiftende generalforsamling afholdes de første 10 min. af 
næste bestyrelsesmøde. 

 Vedtægterne gennemgås inden næste møde. 
 
5. Suppleringsvalg til skolebestyrelse 

Det er muligt gennem TEA at gennemfører elektronisk 
afstemning til suppleringsvalget 
Forhåbentligt har vi nye SB-kandidater til valget, ved 
kommende forældremøder. 
Valgbestyrelsens består af skoleleder og 
skolebestyrelsesformand. 
Anja og Christopher udarbejder en video om 
suppleringsvalget. 

 
 
6. Høring om kommunalt budget 

Der skal i den kommende periode findes 45 mio. generelt, 
13.3 mio. på DOS-området. 
Der er budgethøringsmøde den 26. august 2020. Det 
afholdes virtuelt 
SB foreslå at politikerne påtager sig ansvaret for 
besparelserne og udpeger områder. 

 
7. Besøg på forældremøder 

Forældremøder foregår i klasseværelserne og opdelt i 
klasser 
Virtuelt streames afdelingsleder og UU-vejleder mellem 
klasseværelserne. 
Christopher deltager ved 0. årgangs forældremøde 3. 
september. 

 
8. Evt. 

 
   

Næste møde. 
Fra fond til forening 
Suppleringsvalg 
Ferieplan 
Planlægning af kontaktforældremøde 
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