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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 

Præsentations

runde 

  Den nye Bestyrelsen præsenterede sig  

Medlemmer til 

faste udvalg: 

 

Udvalg som 

forsætter ind i 

22/23 

Trafik 

Ansættelse 

Læringsmiljø 

 Trafikudvalg:  

Benedicte, Allan 

Ansættelsesudvalg: 

Casper, Benedicte, Rikke og Tue 

Læringsmiljøudvalg: Mette, Rikke 

 

Skolebestyrels

ens opgaver 

og indflydelse 

Skoleleder 

gennemgår 

årets opgaver 

og 

indflydelsesm

uligheder. 

Herunder 

drøftelse om 

Se evt. 

Styrelsesvedt

ægt, 

udsendes med 

dagsorden 

men også 

uddelt på 

Dialogmøde mellem BSU og bestyrelser. Er 

afholdt før ferien. Afventer om der kommer 

endnu et dialogmøde inden budget 2023. 

Bestyrelsen sender høringssvar til kommunalt 

budget.  

 

Årshjul i overskrifter: 

Møde for kontaktforældre  

Hørsholm Skole 
Selmersvej 6, 2970 Hørsholm 
  
 
 

 
 

Dato: 09.08.2022 
 
 

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: Tirsdag d. 9. august kl. 18.30-20.30 
Glassalen 
Hørsholm skole  

  

Deltagere: 
 
 
 
 
Afbud:  

Caspar Walløe, Karin Christensen, Ane Christine Larsen, Ane 
Benedicte Brohm, Lene Nørkjær Christensen, Lotte Iversen, 
Mette Tjener Andersson, Alan Malligsen, Mette Vöge Jensen, 
Rikke Saek Lindhardt, Tue Sander Barfred, Adam Martin 
 
Adam Martin og elevrepræsentanter 
Mette afbud næste bestyrelsesmøde 
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deltagelse på 

kommende 

forældremøde

r 

konstituerend

e møde 

 

 

Ferieplan for skolen 

Kvalitetsrapporten bortfalder erstattes af 

skoleudviklingssamtale med skolens ledelse 

Økonomi – skolebudget/regnskab for 2022  

Skoleårets planlægning 

Politikker justeres og tilpasses løbende 

 

Forretningsorden for bestyrelsen beskriver 

årshjul og mødeindhold 

 

Skoleleder og formand udarbejder dagsorden  

 

 

Kontaktforæld

remøde 

v. 

næstformand 

Hvordan 

understøtter 

vi 

kontaktforæld

res arbejde? 

Hvad vil vi 

med 

kontaktforæld

remødet i 

november?  

 Princip: 
https://horsholmskole.horsholm.dk/samarbejde
-med-foraeldre/kontaktforaeldre 
Punkt på næste bestyrelsesmøde 
- kontaktforældremøde 
- skolehjemsamarbejde 
Dialog kort er tidligere udarbejdet – kan de 
forsat bruges? 
Skole og forældre har mange brugbare site og 
link. 
Kursus for kontaktforældre? 
Afdelingsledere informer om mobilpolitik på 1. 
forældremøde 

Skolens 

økonomi 

Skoleleder 

orienterer om 

tildeling og 

ressourcer 

Orienter evt. i 

Styrelsesvedt

ægt. 

Udleveret på 

konstituerend

e møde og 

vedhæftet 

dagsordenen 

Skolens økonomi. Midler tildeles i 2 kategorier 
- Skoleøkonomi: 
Midler tildeles efter antallet af klasser på skolen. 
FUV- og UUV puljer, puljetimer(ex.lejrskole, 
særlig tilrettelagt uv., DSA) 
- SFO økonomi:  
Pulje”Pengene følger barnet”, samt en 
lønramme. Rammer justeres løbende i året. 
Samlet budget overblik udleveret på mødet og 
gennemgået ved Ane Christine.  

Fokuspunkter 

for 

Skolebestyrels

en i skoleår 

22/23 v. 

formand 

Hvorfor er 

man gået med 

i 

skolebestyrels

en? Hvad vil vi 

gerne nå i 

løbet af året - 

valgperioden? 

 Punkt på kommende møde 

Meddelelser: 

Formand 

Forældre 

Medarbejdere 

Elever 

Korte 

orienteringspu

nkter.  

Meddelelser er 

orienterende 

og skal være 

af relevant 

karakter i 

 Punktet introduceres  

https://horsholmskole.horsholm.dk/samarbejde-med-foraeldre/kontaktforaeldre
https://horsholmskole.horsholm.dk/samarbejde-med-foraeldre/kontaktforaeldre
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ledelse 

 

forhold til 

skolens 

samlede virke. 

Evt.     
 


