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Referat fra 
skolebestyrelsesmøde  
Hørsholm skole 

Sted: Glassalen 

Dato: Mandag  27. januar 2020 18.30-20.30 

Deltagere: Ane Holck, Anja Leschly, Jens Peter Bang, Christopher 
Batchelor, Caspar Walløe, Lotte Iversen, Bo Velling, Mette 
Vöge Jensen, Kristian Larsen, Ane Christine Larsen, Naomi 
Clara Rytter-Laursen  Elevrådsformand 
Madeline Zoëga Reinhardt Elevrådsnæstformand 

 

  

Forplejning. 
Fraværende: 

Anja Leschly 
Bo Velling 

1. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt 

 
2. Meddelelse 
Formand: 
 
Indstilllingsudvalget til ansættelse af ny skoleleder er meget tilfredse med 
rekrutteringsprocessen, og forventer at der kommer en udmelding inden 
for de nærmeste dage. 
En forældrerepræsentant har forladt bestyrelse. SB skal derfor ud i 
suppleringsvalg. 
Christopher vil fremover være mere synlig på skolen, når han alligevel er 
på skolen ved møder. 

 

 

Hørsholm Skole 
Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 
  
 
 

 
 

Dato: 21.01.2019 
 
 

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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Forældre 
En aflyst skitur på mellemtrinnet skyldes ikke kun egenbetaling men at 
skolen prioriterer skitur alle tre år i udskolingen.   
 
Hvor meget skærmtid er der i  klubben? Fra 13.35 til 14.10 må børnene 
være på mobilen så kommer man på det tidspunkt sidder mange børn og 
stirrer ned i telefonen. 
Der er meldt ud at de digitale devices kun må bruges i et begrænset 
tidsrum og at der er forældreansvar hvorvidt der er filtre på telefonen. Den 
besked ønsket gentaget overfor forældrene. 
6.-7. årgang er ofte i Hørsholm Midtpunkt efter skole. Kunne man tage en 
dialog om fælles spilleregler med Midtpunktet. Kristian tager en snak med 
Ulrik Svanholm som SSP-konsulent. 
Der er ofte lys i E-Bygning i de sene timer. 
 

 
Medarbejdere 
Ansættelsesproces af ny skoleleder har været en spændende proces og vi 
venter alle med spænding på udmelding fra forvaltningen. 
Studierummet er i en god udvikling, og der er gode resultater. 
Projektopgaver for 9. årgang er netop afsluttet med gode resultater. 
Onsdag den 29. januar er Hørsholm Skoles Kæmpe Store Læsedag. Vi 
glæder os. 

 
Elever 
 
Skal Gallafesten rykkes til en fredag? 
SB er positiv  overfor at der afholdes GALLA-fest en fredag i tæt 
samarbejde med forældre. 
KL melder tilbage til Skolebestyrelsen 
 
Projekt Ren Sti, der skal etableres en ny patrulje 
 
Skolen åbner først op kl. 7.45  

 
Ledelse 
 
SFO-Leder Lotte er glad for at der snart er mere ledelseskraft på HS. 
Ny struktur for skolen er sat i proces. 
Foreløbig procesplan : 
 

- Tirsdagsmøde 14.01.2020 – arbejde og gruppedrøftelse af mulig 
kvalificering af trinopdelingen og ressourceudnyttelsen 

- Efter 14.01 udarbejdes responsum til ledelsen 
- Opslag på personaleværelset m. opsamling samt mulighed for 

tilføjelser 
- Møde i medudvalg fredag d. 31.01.20 
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- Tirsdagsmøde 04.02.2020 :  

 Om forandringer, hvad sker der følelsesmæssigt, 

 Arbejde med tendenser: i de 3 faggrupper – humanistisk, 
naturfaglig og praktisk/musisk 

 Tilbagemeldinger bearbejdes i responsum til ledelsen 
21.02.2020 
 

- Skoleledermøde i HK 21.02.2020 
 

- Pæd. udvalg 27.02.2020 – oplæg til beslutning og til 
høring/behandling i hhv. klasserepræsentantskab og bestyrelse 

 
- Tirsdagsmødet 03.03.2020 – tilbagemelding om videre forløb 

 
Rynkebyløbet den 3. april 2020 
Skal Hørsholm Skole samle ind via Rynkebyløbet? 
Det besluttes at Hørsholm skole ikke deltager 
 
Skraldesortering  på Hørsholm Skole 
Der kommer nye skraldespande, økonomi endnu ikke afgjort. 
Det præciseres at EL-løbehjul ikke at tilladt i skoletiden. Det indføres også i 
SFO-regelsæt. 
Nye fraværsregler: Inden for rimelig tid (2-3 dage) kan forældre få 
redigeret fraværsprotokollen. Fritagelse fra skole i forhold ferie skal ske 
ved særlige forhold. 
SB drøfter regler for ekstraordinært fravær ved ferier.  
Der afventes et fælles notat fra forvaltningen omkring dette. 
 
En lærer har opsagt sin stilling til fordel for Rungsted Skole 
Der er ansat en ny lærer der starter 1 marts. 

 

 
Drøftelse af kvalitetsrapport 
De udsving der ses i dansk og matematik er indenfor rimelighedens 
rammer. 
Der vil være udsving år for år, da mange faktorer er i spil. (inklusion, 
prøvetyper, medarbejdere, osv.). I kommune er Hørsholm skole dog den 
der svinger mest 
Der skal være en opmærksomhed på at kompetencedækning hos lærerne 
er faldet med 6% det seneste år. (nu 82%) 
Det præciseres at trivsel er lige så vigtigt som elevernes karakterer på 
Hørsholm Skole. 
Caféaften og studietid vil fortsat være et tiltag i eksamensperioden for 
udskolingen på Hørsholm Skole.  
 

 
4. Skolefond –omlægning til Hørsholm skoles venner. 

udskudt til næste møde 
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5. Økonomi   
Årets resultat er ramt indenfor margen på 0,02%, der kan komme små 
justeringer  
Bogføringsopgave flyttes til forvaltning efter vinterferien. Der arbejdes 
med ensretningen af orientering af økonomiske tilbagemelding. 

 
6. Årsrapport skolebestyrelse 
Skal udarbejdes 

 

7.Evt 

 
Emner til næste møde: 
Skolefond omlægges til Hørsholm skoles venner. 
 
Næste møde: flyttet til mandag den 24. februar 2020 18.30-20.30 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


