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1. Godkendelse af referat 
- Godkendt 

 
2. Meddelelser 

Formand:  
- Ikke tilstede 
  
Forældre:  
- Ønske om at klubaftener i Klub ligger på forskellige ugedage 
- Vedr. frihedsgrader / Afventer svar på om UUV timer i skoleåret 22/23 

kan omlægges til kortere skoledage 
- Stor ros til rollespil i SFO 
 
Medarbejdere: 
- Opfordring til at skolebestyrelsen henvender sig til det politiske niveau 

vedr. frihedsgrader - kortere skoledage. Bestyrelsen laver skriv til 
BSU 

- Pædagogisk weekend d. 11-12/3 for alle medarbejdere 
- FA9 eksamen begrænset til kendte prøver. Udtræksprøver er aflyst.  
- SFO/Klub nyder at Coronarestriktionerne er væk og der igen er en 

”normal” hverdag hvor børnene kan blandes på tværs i et bredt 
udbud af aktiviteter. 

- Ny medarbejder ansat i SFO 
  
Elever:  

Hørsholm Skole 
Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 
  
 
 

 
 

Dato: 24.02.2022 
 
 

Hørsholm Skole 
horsholmskole.horsholm.dk 

 

Åbningstider 
Mandag - torsdag  

7.45-15.00 
Fredag 7.45-14.00 

 
SFO: 7.00-17.00 

 

 

  

Referat til 
skolebestyrelsesmøde  
Hørsholm skole 

Sted: Hørsholm skole 

Dato: Onsdag d. 2. marts kl. 18.30-20.30 
Glassalen 
Hørsholm skole  

Deltagere: 

 

 

 

 

  

Christopher Batchelor, Caspar Walløe, Alan Malligsen, Mette 
Vöge Jensen, Kristian Larsen, Ane Christine Larsen, Ane Holck,  
Benedicte Brohm , Anja Leschly, Lene Nørkjær Christensen, 
Lotte Iversen, Mette Tjener Andersson,  Frederikke Henriksen 
9y, Halfdan Thalbitzer 8b 
 
 
Afbud:  Christopher Batchelor,  Anja Leschly,  
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- Der er ikke fulgt op på ønsket om sexualundervisning  
 
Ledelse: 
- Pædagogisk dage tilrettelæggelse: 
 0.-3./SFO personale (de medhjælpere og pædagoger der ikke er 
skolepædagoger), 4.-5. kl. undervises af forældre, 6.-9. arbejder 
hjemme med opgaver. 
- Projektleder ansat i forvaltningen til at styre etablering af fysiske  
læringsmiljøer  
- Skoleårsplanlægning er startet. Der skal ansættes nye medarbejdere  
grundet orlov mm. 
- Pulje til Løft af folkeskolen - Hørsholm kommune tildelt 700.000 kr. til  
ansættelse af flere lærerkræfter til 0.-3 klasse og hvis muligt til og med 9.  
klasse 
- Midler til særlig tilrettelagt undervisning er imødekommet fra  
forvaltningen 
- Lærer og ressourcepædagog ansat pr. 1.3 – de skal blandt andet  
understøtte børn der har brug for særligt tilrettelagt undervisning 
- Ansættelse af 2 skolepædagoger er igangsat grundet orlov mm. Samt  
ansættelse af studerende til at styrke fritidstilbuddet 
- 60-65 nye skolestartere pr. 1.maj. Møde med forældre 5.april 
 

3. mobilpolitik, vedlagt som bilag 
Mobilpolitik er drøftet.  
Formuleringerne skal genbesøges og blive skarpere. 
Fællesskab og deltagelsesmuligheder skal rammesætte; hvorfor vi tænker 
vigtigheden af en mobilpolitik 
Elevernes bud rundsendes til bestyrelsen 
Der skal være samtale med medarbejdere om politikken  
Hensigt at Mobilpolitikken træder i kraft pr. 1.8.22  
 

4. årsberetning skolebestyrelse,  
Intet modtaget 

5. skolebestyrelsesvalg, se bilag 
Valgbestyrelse – Christopher, Casper, Ane Christine 
Genopstiller til bestyrelsen: Allan, Benedicte, (Casper) 
Forslag til at beskrive hvilke profiler bestyrelsen har brug for ex. til 
kommende bygning/læringsmiljø. 
 

6. skolejubilæum efterår 2022,  
9 kontaktforældre til møde 2.3.22. Der kom gode input som ColorRun, 
koncert, symbol/figur der symboliser 125 år. Udvalget arbejder videre – 
input er fortsat velkommen. Skolesekretær tjekker op på dato d. 8.9.22 i 
forvaltningen om hvorvidt der ligger andre arrangementer den dato. 
 

7. økonomi, budget 2022 
Gennemgang af budget 2022 
- Eftervidereuddannelse gennem det kommunale Videns-og 
Kompetencecenter udover skolens egne midler 
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- Linjefagsuddannelse prioriteres forsat  
- der er givet midler til afprøvelse af skoleinventar – skal tilgå kommende 
6. og 7. årgangs læringsmiljø, for at gøre erfaring med hvilket inventar der 
understøtter nye læringsmiljøer 
 

8. Beredskabsplan  
- Risikovurdering af lokalerne er nødvendigt – DCUM har anbefalet at 
skolen tilkøber ca. 15.000kr. Lokalerne afmærkes med farver. 
 

9. evt. 
Trafikudvalget.  
- Der er åben for møde med trafikkonsulent i kommunen. 
- Lys i asfalt ved fodgængerovergang virker fortsat ikke 
 
 
 
 

 
 

 


