
 
 
 

Dagsorden 
 

Tema/Emne Udrette 

Hvad omhandler punktet? 

Hvad vil vi med punktet? 

 

Proces 

Hvad er processen i 

punktet, hvem er 

ansvarlig? 

Referat 

Fokuspunkter for 

Skolebestyrelsen i 

skoleår 22/23  

Hvorfor er man gået med i 

skolebestyrelsen? Hvad vil vi gerne nå i 

løbet af året? 

Casper 

Bordet rundt.  
Brainstorm 3 min – udsagn på post-it.  
Samle ideer 3 min 
Finpudse ideer 7 min 
Casper samler til et overblik – på næste møde 
udfoldes evt. punkter af ledelse og 
medarbejdere, hvorefter der prioriteres i 
arbejdsopgaver for bestyrelsen.  

 
 

Dato: 21.09.2022 
 
 

Hørsholm Skole 
horsholmskole.horsholm.dk 

 

Åbningstider 
Mandag - torsdag  

7.45-15.00 
Fredag 7.45-14.00 

 
SFO: 7.00-17.00 

 

 

 
 
 
Referat skolebestyrelsesmøde  
Hørsholm skole 
 

Sted: Hørsholm skole 

Dato: Onsdag d. 21. august kl. 17-19.00 
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 
 
Mette Tjener Andersson, Lotte Iversen  



Oplæg til drøftelse 

om 

kontaktforældrenes 

rolle på Hørsholm 

skole  

Nye kontaktforældre efterspurgte lidt flere 

input til opgaven.  

Hvordan kan kontaktforældreopgaven 

støtte op om s/h arbejdet? 

Benedicte og Lene 

Oplæg og drøftelse.  

Man kan orientere sig i 

dette forud for mødet 

Skolen har følgende princip:  
samarbejde-med-

foraeldre/kontaktforaeldre 

Oplæg er drøftet og til næste møde foreligger et 
færdigt princip, som bestyrelsen kan tage stilling 
til.  
 

Ferieplan 23/24 Vi ser sammen på ferieplan for 23/24 

Der skal være 200 skoledage på et skoleår 

 Ferieplan udleveret og godkendt 

Skolens økonomi Budgetopfølgning Ane Christine 

Gennemgang og drøftelse  
Budget 2022 gennemgået med forbrugsprocent 
pr. medio september. Det ser fornuftigt ud.   

Principper for 

Hørsholm Skole 

Drøftelse af princip 

Vedrørende 
arbejdets fordeling 
mellem lærere og 
øvrigt pædagogisk 
personale 

Der er en række principper som SB kan 

være med til at fastlægge herunder 

arbejdets fordeling mellem lærere og 

øvrigt pædagogisk personale. 

Vedhæftede drøftes 

Ane Christine 

Det vedhæftede drøftes 

og rettes til. Hvis muligt 

træffes beslutning om 

princippet. 

 

Udsættes til næste møde 

Sundhedspuljen Er der en god ide til en evt. ansøgning? 

https://www.horsholm.dk/borger/sundhed-

sygdom-og-sygesikring/sundhedspuljen 

Casper Orientering og en opmærksomhed på 
muligheden for at søge. 

Skoleforening Forslag af vedtægtsændring. Indkaldelse til 

ekstraordinært bestyrelsesmøde 

Se vedhæftede 

ændringsforslag 
Udsættes til næste møde.  
Rikke kvalificerer Vedtægten 

Meddelelser: 

Formand 

Forældre 

Medarbejdere 

Elever 

ledelse 

 

Korte orienteringspunkter.  Alle 

Meddelelser er 

orienterende og skal være 

af relevant karakter i 

forhold til skolens 

samlede virke. 

 Forældre: 
- Mødetid for teenager kl. 9 
- 19 grader i lokalerne 
- Coronaeftervirkning blandt børn 
- Nye skemaer efter ferien – udmelding i bedre 
tid 
- Klub aktiviteter for 5.-6.klasserne  
Medarbejder: 
- Tak til Casper for online møde vedr. 
høringssvar til budget/råderum 
Ledelse: 

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


- Mange indskrivninger af nye elever. Vi er 
opmærksomme på antal efter 
styrelsesvedtægten. 
- Super 125-års fødselsdag.  
- Byggetilladelse i hus til bålhytte. 
 

Evt.     
Datoer for 

kommende møder  
 

torsdag 27/10 

tirsdag 22/11 17-18og herefter 

kontaktforældremøde 18.30-20.00 

onsdag 11/1 

torsdag 23/2 

tirsdag 28/3 

onsdag 26/4 

torsdag 25/5 

tirsdag 13/5, sommermiddag Tak for i år 

  

 


