
14.10 2022

Hørsholm Skole
horsholmskole.horsholm.

dk

Åbningstider
Mandag - torsdag 

7.45-15.00
Fredag 7.45-14.00

SFO: 7.00-17.00

, ø j , ,
Mette Tjener Andersson, Alan Malligsen, Mette Vöge Jensen, 
Rikke Saek Lindhardt, Tue Sander Barfred, Adam Martin

Afbud: Rikke Saek Lindhardt, Niels, Alan Malligsen

Dagsorden

Tema/Emne Udrette
Hvad omhandler punktet?
Hvad vil vi med punktet?

Proces
Hvad er processen i 
punktet, hvem er 
ansvarlig?

Referat

Kontaktforældre-
rolle

Se bilag med beskrivelse, rettes til og 
godkendes

Lene og Benedicte Udkast godkendt. Bliver lagt på hjemmeside og 
fremlagt til kontaktforældremødet.

Planlægning af 
møde i november

Hvad skal der ske på kontaktforældremødet 
i november? 

Indkaldelse til generalforsamling Hørsholm 
skole forening

Ane Christine, Casper Mødet d. 22/11 2022 18.30 – 20 
Input fra kontaktforældrene til 
skolebestyrelsen om; 
”Hvad er det gode forældresamarbejde”

Rammesætning af mødets facilitering. 
Forslag: Små grupper hvor 



bestyrelsesmedlemmer har et talepapir

Forslag til mødets indhold:
Pixi udgave med som inspiration (udkast) til 
drøftelse i kontaktforældregruppen – ønskes 
input. 
Skolehjem samtaler på en anden måde?
Hvilken form for kommunikation, hvor megen 
kommunikation – kan vi kommunikere for 
meget og det vigtige? 
Forældrerollen på Hørsholm Skole
Meddelelsesbogen

Forældre i de forskellige afdelinger

Indkaldelse til generalforsamling Hørsholm 
skole forening

Casper og Benedicte kommer med oplæg og 
rundsender bud på mødets indhold på Aula. 

Vedtægter 
skoleforening

Bearbejdet og rettet til af Rikke
Vedlagt som bilag

Ane Christine Medlemsforhold skal medindskrives igen
§10 stk. 2 skal præciseres i § 9 stk. 1
§ 8 stk. 2 årsregnskab kan ikke først godkendes 
i nov. 

Opsamling på 
fokuspunkter fra 
sidste møde

Casper har grupperet fokusord fra sidste 
møde.  Vi skal se på den gruppe der hedder 
Værdigrundlag og forholde os til om vi kan 
genfinde det i flg. beskrivelse fra 
hjemmesiden.
Faglighed - Kompetence - 
Omsorg - Fællesskab
På Hørsholm Skole arbejder 
medarbejdere, forældre og børn i 

Casper Forslag
C)udvikler tolerance ændres til udviser 
forståelse og respekt i aktiv omsorg for 
andre og derigennem opnår samhørighed……



fællesskab om at skabe et trygt og 
godt miljø inden for hvilke det enkelte 
barn:

a) tør blive nysgerrig og udvikler egne 
personlige kompetencer – såvel sociale, 
kreative, fysiske som boglige 
b) udvikler medansvar for egen læring i et 
arbejdsmiljø, der er præget af 
medindflydelse og en åben og positiv 
kommunikation - inden for fællesskabets 
ramme
c) udvikler tolerance og respekt i aktiv 
omsorg for andre, samt evne til at omstille 
sig og samarbejde - på tværs af kulturelle 
og sociale fællesskaber
d) rustes til globaliseringens udfordringer 
og stadige forandringer
Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem 
hjem og skole er særdeles vigtigt for, at 
børnene kan trives. Et optimalt læringsmiljø 
er betinget af børn, der trives og er trygge.

https://horsholmskole.horsholm.dk/saadan
-underviser-vi

Principper for 
Hørsholm Skole
Drøftelse af princip 
Vedrørende 
arbejdets fordeling 
mellem lærere og 
øvrigt pædagogisk 
personale

Det vedhæftede drøftes og rettes til. 

Hvis muligt træffes beslutning om 
princippet.

Ane Christine ACL sender tilrettet version til bestyrelsen til 
endelig godkendelse via Aula. 

Klima Hvilke tiltag kan skolen tage for at 
nedbringe energiforbruget?
Forslag om at fjerne/udfase 
madpakkekøleskabe

Ane Christine Fjerne/udfase madpakkekøleskabe
-Bestyrelsen godkender forslag

Udfase/fjerne Skolemælk grundet 



Forslag om at udfase/fjerne Skolemælk 
som et tilbud i skolen.

mælkekøleskabe, affaldssortering, CO2 
udledning og prioritering af arbejdsopgaver 
på skolen
-Bestyrelsen godkender forslag
-Bestyrelsen ønsker faktuelle oplysninger som 
begrundelse 

Meddelelser:
Formand
Forældre
Medarbejdere
Elever
ledelse

Korte orienteringspunkter Alle
Meddelelser er 
orienterende og skal 
være af relevant 
karakter i forhold til 
skolens samlede virke.

Ledelse
-mobilpolitik – ”det kører”, opbakning til 
politikken.
-byggetilladelse til bålhytte – projektet er i 
gang.
- intro aften for nye bestyrelsesmedlemmer d. 
21/11 17-19.30 i kantinen på rådhuset.
- forældremøde for nye forældre – godt besøgt

Formand
- send gerne punkter til dagsorden til Casper 
eller Ane Christine 2 uger inden næste møde.

Evt. Kommende møder:
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


