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1. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 
2. Meddelelser 

 
Formand:  
  
Forældre: På kontaktforældremødet var der forældre der bekymrede sig 

for trafiksituationen. Alan er i gang med at tage kontakt med de 
pågældende forældre der har bekymringen, og lave et udvalg der 
kan arbejde med de udfordringer der er, og potentielle løsninger.  
Der har været nogle udfordringer med fraværssystemet. Hvordan 
får man at vide når der er fravær godkendt? Hvad kategoriseres 
tandlæge som-sygdom eller ekstraordinært frihed?  
 

Medarbejdere:  Meget sygefravær. -Personalet føler sig udsat i forhold til 
corona. Højt sygefravær hos eleverne er også en udfordring.  

   
Elever: Det var godt at være med på Danske Skoleelevers konference i 
Silkeborg 
Ledelse:  Det nye fraværssystem følges der op på 

Ref af elevrådsmøderne er lagt til medarbejdere. 

Hørsholm Skole 
Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 
  
 
 

 
 

Dato: 26.01.2022 
 
 

Hørsholm Skole 
horsholmskole.horsholm.dk 

 

Åbningstider 
Mandag - torsdag  

7.45-15.00 
Fredag 7.45-14.00 

 
SFO: 7.00-17.00 

 

 

  

Referat fra 
skolebestyrelsesmøde  
Hørsholm skole 

Sted: Hørsholm skole 

Dato: Onsdag d. 26. januar kl. 18.30-20.30 
Virtuelt møde 
Hørsholm skole  

Deltagere: Christopher Batchelor, Caspar Walløe, Alan Malligsen, Mette 
Vöge Jensen, Kristian Larsen, Ane Christine Larsen, Ane Holck,  
Benedicte Brohm , Anja Leschly,  Mette Tjener Andersson,  
Janus Thorsted, Frederikke Henriksen 9y, Halfdan Thalbitzer 
8b.  
 
 
 Afbud:   Lene Nørkjær Christensen, Lotte Iversen, Ane Holck,  
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- Personalet har været udfordret i opstart af skoleåret. Der er 
bedring, og man kan mærke at ”fanen holdes højt”.  

- Orientering om nyansættelser 
- Fysiske læringsmiljøer. Der kommer nye muligheder i nogle 

klasser på 5-7 klassetrin.  
-  

3.Digitale devices 
a. 
Drøftelse omkring mobiltelefonskabe i afdeling 2 
- Følgende opmærksomhedspunkter:  
- Hvordan skal eleverne betale deres frokost og skal der være 

adgang til dem i frikvartererne 
- Eleverne sidder og spiller på deres mobiler i frikvartererne  
- Der er penge til udendørsaktiviteter  
- Det meningsgivende tilsyn  
- Det forpligtende fællesskab 
- Der er generelt opbakning til ideen.  

 
Skolens ledelse laver et skriv omkring mobilpolitikken på Hørsholm skole. 
Vi sender det rundt.  Det træder i kraft omkring påske.  
3.Digitale devices 

b. 
Drøftelse omkring smartwatches 
- Følgende opmærksomhedspunkter:  
- Smartwatches vinder indpas i de yngste klasser og forældre 

skriver til børnene og de ringer hjem i løbet af dagen. Smart-
watches sidestilles med mobiler og skal også afleveres eller 
være i tasken. Ledelsen tager kontakt til kontaktforældre i de 
yngste klasser hvor det fylder mest 

 
 

4.Årsberetning skolebestyrelse 
-Christopher vender tilbage med et udkast og rundsender 

5.Orientering om corona 
Det har været en stor hjælp at forældrene selv skriver ud til 
øvrige forældre om coronasmittede. Tak til forældrene for et 
godt samarbejde omkring dette.  
-Der er fortsat ekstra rengøring på kontaktflader i løbet af 
skoledagen. 
-Er der noget skolebestyrelsen eller forældrene kan hjælpe 
med såfremt der skulle komme en ny corona-bølge.  
 

6.Skolejubilæum efterår 2022 
- ”Sikke en fest vi skal have…” Der er forslag til at bruge 

forældrekontakter til at få en popstjerne eller lign. Ud.  
- Kontaktforældrene kunne høres om de forestiller man kunne 

have en god kontakt til festen.  
- Udvalget stikker hovederne sammen 
-  
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7.Økonomi 
- Vi er kommet godt ud af sidste skoleår.  
- Der er investeret i at etablere en bålhytte til bla. rollespil i SFO 
- Små fodboldbaner købt 
- Budgettet hænger sammen. På næste møde vil I blive 

præsenteret for kommende års budget.  
6. evt. 

- Der er valg til skolebestyrelsen i foråret. Forhåbentlig er der 
nogle af de nuværende der gerne vil fortsætte. 
 

 
 

 
 

 


