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Dagsorden 

Tema/Emne Udrette 

Hvad omhandler 

punktet? 

Hvad vil vi med 

punktet? 

 

Proces 

Hvad er 

processen i 

punktet, hvem 

er ansvarlig? 

Referat 

Meddelelser: 

Formand 

Forældre 

Medarbejdere 

Elever 

ledelse 

 

Korte 

orienteringspunkter 

Meddelelser er 

orienterende 

og skal være af 

relevant 

karakter i 

forhold til 

skolens 

samlede virke. 

Formand 

Årsberetning. Se punkt 

Kontakt til BSU formand 

 

Forældre 

Idé fra Trafikudvalget: 

Kontaktforældre spørger i 

klasserne ind til konstruktive 

ideer som kan medbringes til 

møde med Lea (Vej og Park) 

kontakt til skolernes 

skolepatruljer og politiet i 

forhold til 

trafiksituation/afsætning på 

skolen i morgentimerne.  

 

Hørsholm Skole 
Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 
  
 
 

 
 

Dato: 25.04.2022 
 
 

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: Mandag 2. maj kl. 18.30-20.30 
Glassalen 
Hørsholm skole  

  

Deltagere: 

 

 

 
 

  

Christopher Batchelor, Caspar Walløe, Kristian Larsen, Ane 
Christine Larsen, Ane Benedicte Brohm , Lene Nørkjær 
Christensen, Lotte Iversen, Mette Tjener Andersson,  
Frederikke Henriksen 9y, Halfdan Thalbitzer 8b, Alan 
Malligsen, Mette Vöge Jensen, Ane Holck, Anja Leschly 
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Skolehjemsamarbejde/samtaler- 

fysisk eller digitalt? Skolen er i 

proces. Punkt i SB i 22/23 

 

Skolens fødselsdag – i proces 

 

Nordea fond 25.mill til ”børns 

ude leg” – Benedichte og CAL 

søger midler til Store legedag – 

Rollespil. (Jannie Spies Fond). 

 

Ros til opstarten af Majbørn 

 

Medarbejdere 

Stjerne-Tivoliuge i uge 20. 

Dejligt med en anderledes uge, 

hvor eleverne kan blandes på 

tværs, oven på 2 år med 

Corona.  

 

Elever 

 

Ledelse 

Majbørn er startet. Hjørnehuset 

er et ideelt sted. Godt bemandet 

for at tage imod alle børn i 

overgangen fra børnehave til 

SFO/skole 

 

Ukrainske børn starter løbende 

på skolen.  

Ansættelse af Ukrainsk lærer – 

tolke for børn og voksne. 

Ansættelse af 2 skolepædagoger 

i SFO 

 

Ansættelse af afdelingsleder 

med start 1.6.2022  

 

Stillingsopslag til 

indskoling/mellemtrin 

 
Økonomi Fast punkt på 

dagsorden 

Løbende 

information om 

økonomien 

 

Næste møde 

Årsberetning Læses på forhånd 

og godkendes så 

den kan 

fremsendes til 

skolens forældre 

Fremsendes af 

formand på 

forhånd til 

gennemlæsning 

 

 

Udsat 
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Skolebestyrelsesvalg  Skoleleder 

orienterer om 

opstillede 

kandidater 

Bestyrelsen består af 7 
forældrevalgte. 
Der er kandidater til en 
opstillingsliste.  

Mobilpolitik Oplæg under 

udarbejdelse, 

eftersendes 

 Der arbejdes med opsætning og 
rækkefølgen af punkter. 
Vigtigt med evalueringsdato.  
Ikrafttrædelse 1.8.2022.  
Afdelingsleder med elever sætter 
sig i spidsen for at udbrede til 
udskolingen.  

Særlig tilrettelagte 

undervisningsforløb 

STUF 

Pr. 2/5 tilbydes 

elever der grundet 

særlige vilkår et 

skoletilbud i skolen 

hvor der vil være 

særligt fokus på 

det skærmede og 

mindre 

læringsmiljø 

Bestyrelsen 

orienteres 

v/Lene 

Nørkjær, Lotte 

Iversen  

Holddelingsressourcer sat i spil i 
praksisforsøg 0. – 6. klasse i 2 
mdr.  
Læringsmiljøer der tilgodeser 
barnets behov i samspil med 
stamklassen 
Kendte voksne i trygge 
læringsaktiviteter i et mindre 
læringsfællesskab. 
Inddelt i:  
-Anderledes aktiviteter/ture mm 
-Fagligt dansk, matematik, 
engelsk 
-Sociale aktiviteter 
 

Fysiske 

læringsmiljøer 

 Bestyrelsen 

orienteres 

v/Skoleleder 

om hvor skolen 

er i processen 

og om 

praksisforsøg 

omkring 

inventar 

Praksisforsøg med inventar til 
læringsmiljøer. 
Kommunale midler 6. årgang.  
Skolens egne midler 7. årgang. 
Inventar er i restordre. Levering i 
efteråret 2022.   

Evt.  -Årshjul i 

udskolingen 

 

-Forældremøder i 

foråret 

 

 

-Overgang fra 

Klubben til 

Ungdomsskolen 

 

Udendørs 

håndvaske 

 Forslag til at kendte terminer 
(projektopgave, FP9, 
terminsprøver 8.og 9. kl., 
erhvervspraktik mm.) udmeldes 
til forældrene i skoleårets start.  
 
Forældremøde forår – 
kontaktforældrenes møde – 
lærerne skal tage initiativet til 
mødet.  
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Ung I hørsholm- flere lokaliteter. 
https://www.ungihorsholm.dk/ 
Der savnes information om 
tilbuddet. Skolen følger op.  
 
Etableret i skolegården og vand 
desværre i den forbindelse 
fjernet i ”Hoppeborgen” til 
dyrene. Der er taget kontakt for 
at få genetableret. Dyrene skal 
have drikkevand.  
 

 

https://www.ungihorsholm.dk/

