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Referat fra 
skolebestyrelsesmøde  
Hørsholm skole 

Sted: Virtuelt møde 

Dato: Onsdag d. 10. juni kl. 18.30-20.00 

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

  

1. Godkendelse af referat 
Referatet er godkendt. 

 
2. Meddelelse 
Formand:   

Budgetmøde med forvaltningen bekræftede at der stadig 
bør være fokus på økonomisk pulje til de fysiske 
læringsmiljøer på skolerne. 

 
Coronasituationen på skolen har i den seneste tid været 
præget med af mange divergerende informationer fra 
Styrelsen for patientsikkerhed og Smitteopsporingen. Det 
er utilfredsstillende, og vi håber at der fremadrettet 
kommer mere ensrettet information.   

 
Forældre: 

Henvendelse fra forældre omkring trafiksituationen på 
Selmersvej.  

Hørsholm Skole 
Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 
  
 
 

 
 

Dato: 05.06.2021 
 
 

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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Løsning med færdselskontaktlæreren og skolepatruljen er 
fundet, så der er større fokus på en trafiksikker morgen. 

 
Opmærksomhed fra forældre, om elever fra 9. årgang der 
er ved at arrangerer privat køretur med partybus for større 
elevgruppe. 

 
Stort ønske fra 4. årgang om mere viden om digital 
dannelse til både børn og forældre.  
Fokus på digital dannelse er generelt for hele skolen.  
Det er vigtigt at understrege, at det er en fælles indsats fra 
både skole og forældre der fortsat skal til i at løfte opgaven 
med digital dannelse. 

 
Forældre fortæller at relevant information fra skolen er i en 
seneste periode foregået over Messenger, og ikke gennem 
Aula som primær kommunikationsplatform.  

 

 
Medarbejdere: 
  SFO ser frem til at man kan komme ud af sine bobler, og benytte 

hele klubbens potentiale. 
Sommerferieplanlægningen ser også godt ud med de nye lempelser. 
Indkøring majbørn går rigtig godt trods bobler. 
God proces med RUM-arkitekter til de nye fysiske læringsmiljøer. 
 
Lærerne er trætte pba. af corona og er klar til sommerferie! 
Alle ser frem til at nyt skoleår med færre restriktioner og mere læring. 

     
Elever: 

8.y hjemsendt pga. smitte, hvilket er ærgerligt 
 

Ledelse:  
SFO: 

Der fokus især på 4. årgang, så man kan fastholde så 
mange som muligt i klubbens tilbud, når de rykker op i 
næste klasse.  

 
Indsats for majbørn forlænges til og med august. 

 
Efter sommerferie kommer dyrene tilbage til Hjørnehuset. 

 
Der er ansat nye pædagogerne med fokus på dygtiggørelse 
til arbejdet som klassepædagog.  

 
Skole: 
Fysiske læringsmiljøer 
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Tværgående arbejdsgruppe for nye fysiske læringsmiljøer 
har holdt møde fokus på skolernes muligheder for at bruge 
puljemidlerne. 
Hørsholm skole har et stort ønske om bedre ”hjemme”-
faciliteter, så skolen har mulighed for at samle klasserne på 
samme årgang og lokaler der rimelig størrelse.  
Herudover er der fokus på at skabe et kraftcenter for de 
naturfaglige og praktiske fag i B-bygningen 

 
Den 24. juni er der virtuelt møde med BSU, hvor de nye 
fysiske læringsmiljøer præsenteres for politikerne. 

 
I Hørsholm kommunes budget 2018-2021 var det afsat 67 
mio. til puljen for fysiske læringsmiljøer. Året efter i det 
kommunale budget 2019-2022 tillægges der 4,5 mio. til 
puljen og dagtilbuddene får mulighed for lån af midler i 
puljen. 

 
Dags dato er der 59 mio. i puljen efter midler fra 
Lundevejsskolen er trukket ud. Hørsholm skole har 
umiddelbart ønsker til puljen for ca. 30 mio. 

 
 

Mange nye elever ønsker at indskrives på Hørsholm skole. 
Det er fantastisk at være søgt skole, dog er der begrænset 
pladser. 

 
Ansøgningsprocessen til ny afdelingsleder er i fuld gang.  
Der afholdes første runde af ansættelsessamtaler den 23. 
juni. 

 
Fokus på sociale trivselsture i den sidste del af skoleåret, så 
elever også oplever et år der ikke kun har været præget af 
corona.  

 
 

 
3. Status på corona 

Mange forskelligrettede beskeder fra Styrelsen for 
patientsikkerhed har gjort det svært, at sikre at alle har fået de 
rette informationer. 
 
Skolen venter på ny bekendtgørelse om, hvordan vi kommer 
tilbage til en ”normal” skole.  

 
Man afleverer forsat eleverne uden for skolen, men kan hente 
elever om eftermiddagen 
 
Sidste skoledag for 9. klasser: 
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Det er svært at forestille sig at der mulighed for  

• Fælles show i den store sal. 

• Vandkamp i skolegården. 

• Karamelkast til mindre elever. 
 

4. Næste skoleår 
Der er ansat fire nye lærere til kommende skoleår. Fremadrettet 
øges kompetencerne indenfor naturfagene og tysk, samt en 
række humanistiske fag. 
 
To medarbejdere sendes på efteruddannelse i kommende skoleår 
i Engelsk og Håndværk og Design  
 
Øget prioritering af holdtimer vil i kommende skoleår være 
tilgængelig for årgangsteams til at lave særlige indsatser med 
pædagogik fagfaglighed i fokus. 
 
Mette Vöge og Christina Lund har lagt et stort stykke arbejde i at 
kortlægge de elever skolen har med særlige behov for støtte. 
Med baggrund i arbejdet lægges der vægt på en øget 
vejlederindsats. 
 
Valgfag for kommende 9. klasse udbydes kun på Hørsholm skole 
og ikke i samarbejde med ungdomsskolen, som tidligere. 
 
Hørsholm Skole vil 2021/2022 blandt andet tilbyde undervisning i: 

• Spansk 

• Musik/band 

• Idræt/floorball 

• Public speaking  
 
Særlig fokus med holdtimer til naturfag, så fagene kan løftes efter 
en lang periode, hvor bl.a. undersøgelseskompetencen har været 
udfordret. 
 
Særlig fokus på en sproglig indsats for majbørn, da vi allerede nu 
kan se et behov. 
 
Der er ansat en ny skolesekretær per 1. august, så Susan for en 
makker på kontoret. 

 
5. Økonomi 

Budgetopfølgning: 
Ledelse gennemgår budget for kommende skoleår. 
 
 
   

6. ev.t 
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Ønske om udvidelse af første SB-møde efter sommerferien, til 
planlægningen af vision. En time til arbejde med visionen bør 
afsætte. 
 
SB-mødeplan for kommende skoleår udarbejdes snarligt. 


