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Referat for 
skolebestyrelsesmøde  
Hørsholm skole 

Sted: Virtuelt møde 

Dato: Onsdag d. 13 januar kl. 18.30-20.00 

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

  

1. Godkendelse af referat 

 
2. Meddelelse 
Formand:   

Svar omkring Ahusets økonomi er desværre kommet fra 
forvaltningen og ikke fra politikerne, som ellers ønsket.  
Meget tilfreds med corona-undervisningen og oplever der 
bliver gjort et stort arbejde fra alle for at drive skolen på 
den bedst mulige måde, under nogle meget anderledes 
forhold end normalt. 

 
Forældre: Der er på nogle årgange en svingende undervisning dog 

med en generel tilfredshed med undervisningen og 
skemalægningen af denne. Der et ønske om mere 
bevægelse og udendørsundervisning i de store klasser. 
Der kommer en del af vores sårbare elever på skolen og 
mødes med en lærer eller pædagog og  en del klasselærere  
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har individuel kontakt til elever, for at sikre deres trivsel i 
hjemsendelsesperioden.  

 Ane Christine har haft en henvendelse fra en 
kontaktforælder i  9.C ang. mange lærerskift som ikke har 
været optimalt. Skolen har handlet bedst muligt for at sikre 
faglighed og stabilitet for klassen, den sidste tid de går på 
Hørsholm skole. Der er også sat fokus på nye medarbejdere 
gennem mentormøder m.m. 

 Der er forslag om at invitere BSU-formanden til et 
bestyrelsesmøde i forbindelse at Hørsholm Skole ikke fik 
afskrevet den gæld der var, da A-huset blev lukket. Ane 
Christine fortæller at der allerede er aftalt et dialogmøde 
med BSU. Det besluttes senere hvad indholdet på mødet 
skal være. 

 

Alle ser pressemødet fra kl. 19.00-19.15. 

 
Medarbejdere: 
 Vi er nu hjemsendt frem til tidligst 8. februar. Det er ikke nemt, 

men alle gør deres bedste. Der bliver delt mange gode fif. Der er en 
del kollegaer på skolen, dem skal vi huske på, for de løfter en stor 
opgave. Men det betyder også at bemanding både virtuelt og på 
skolen er meget stram.  

 Der er iværksat en arbejdspladsvurdering i dag, hvor arbejdsmiljø 
både fysisk og psykisk skal vurderes. 

 Tak til ledelsen for de møder der bliver afholdt for både afdelinger 
og teams. Her bliver der delt erfaringer og dette betyder meget for 
gejsten og det niveau der undervises på. 

  Der er en god stemning blandt dem der er på skolen.  
    Der er en del børn der bliver passer af deres bedsteforældre, og det 

er dejligt, men det betyder desværre at der kommer mange og 
benytter legepladsen mens der er børn i nødpasningen på skolen.  

     
Elever: Udgår 

 
 

Ledelse: Hørsholm Skole er blevet til testcenter. Dette var desværre 
ikke meldt ud til SFOén. 

 Der er nødpasning, og pædagogerne arbejder i lange 
vagter, dette er for at undgå at der er for mange forskellige 
voksne på skolen pr. dag. Der er en del elever der bliver 
hjulpet til virtuel undervisning. Mange er efterhånden ret 
selvkørende, selv helt ned på 0. årgang. 

  
 Stor ros til medarbejderne, som gør alt hvad de kan for at 

lave den bedste undervisning. Der er stor opmærksomhed 
på deres trivsel. Mange sidder sammen med egne børn 
både helt små eller skolebørn der skal hjælpes, der er flere 
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der skriver opgaver og går til eksamener og der er mange 
der har ægtefæller der også sidder og arbejder hjemme. Så 
det er ikke altid en let opgave. Men der er en god gejst og 
mange gode initiativer. Vi undgår en del af de 
”børnesygdomme” som vi oplevede i forårets nedlukning. 

 
 Der bliver lige nu arbejdet på en ny aftale med DLF om 

lærernes arbejdstid. Det er en god proces og der er en god 
dialog med DLF. 

  
 Der er etableret mulighed for at afholde møder i foyeren. 

Der er også sat nye vægge op i administrationen for at give 
en større arbejdsro, give bedre muligheder for at kunne 
tale mere fortroligt sammen, så medarbejderne ikke skal 
stå i et storrumskontor når man vil tale fortroligt. 

  
 
       Vigtige datoer 

Den 3 februar kl. 17.00-18.00 fejring af visionen for 0 – 18. år 
online 
 
Møder om Hørsholm skoles fysiske pædagogiske miljøer: 
10. februar kl. 13.30-16.00 
25. februar kl. 13.30-16.00 
15. april kl. 13.30-16.00 
 
Den 22. april 08.15-09.15 dialogmøde med BSU 
 
Vi bruger en del tid på at ringe børn hjem (når vi er på skolen) Der 
er et ønske om at benytte telefoner til at ringe hjem til forældre, 
når eleven er syg. Det er læreren der ringer op til forældrene. Det 
er opbakning til dette hele vejen rundt. 
 

3. Status på corona 
Alle klasser er fortsat hjemsendt frem til og med den 7. februar.  
Eksamen – mon de bliver afholdt i år? Vi melder ud så snart vi ved 
mere. 
Der bliver ikke givet erstatningsundervisning for hele den periode 
der har været lukket ned. 
 

4. Status på vandskade 
Vi er ved at være færdige bortset fra klubben da alle vandrør skal 
skiftes,  s´å der er stadig en del håndværkere på skolen.  
Med de større vandmængder der kommer vil en vandskade 
kunne ske igen. Mette og Caspar formulerer et brev for at skubbe 
lidt til denne proces. 

 
5. Økonomi 

Så snart regnskabet er klar bliver det eftersendt. 
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6. ev.t 

Kaninerne sender coronahilsen. Der vil være onlinestreaming fra 
kaninen der er drægtig og det sidste marsvin på pinden. 
 
Næste møde er den 10. februar kl. 18.30. 


