
 
 
 

Dagsorden  
  

Tema/Emne Udrette 

Hvad omhandler punktet? 

Hvad vil vi med punktet? 

 

Proces 

Hvad er processen i 

punktet, hvem er 

ansvarlig? 

Referat Tid 

Tilbagemelding og 

drøftelse omkring s/h-

samtaler (60 min) 

Input fra forældre og lærere 

vedlagt som bilag. Casper 

gennemgår generelle 

tilbagemeldinger.  

 

Casper Tilbagemeldinger fra kontaktforældremøde: 
- Sammenskrevet i bilag  

Udsagn på baggrund af drøftelser i SB: 
- Info om det der ikke kan se direkte 
- Eget barns relationer og arbejdsindsats 
- Hvordan understøttes forældre skolens, 

klassens og et barns indsatser 

60 

 
 

23.02.2022 
 
 

Hørsholm Skole 
horsholmskole.horsholm.dk 

 

Åbningstider 
Mandag - torsdag  

7.45-15.00 
Fredag 7.45-14.00 

 
SFO: 7.00-17.00 

 

 

 
 
 
Referat skolebestyrelsesmøde  
Hørsholm skole 
 

Sted: Hørsholm skole 

Dato: Torsdag 23 februar 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, Rikke Saek Lindhardt, 
Tue Sander Barfred, Mette Vöge Jensen, William Lohmann 9.b, 
Signe Bredvig 8.b 
 

Adam Martin 



- Overensstemmelse mellem afsat tid og 
indhold 

- Relation skole og hjem  
- Forældre og skole en dialog om klassen 
- Forståelse for forældreønsker ex. til uv.diff. 
- Bedre kendskab til rammen for samtalen (lidt 

for meget tale rundt om) 
- 2 samtaler – tid til fordybelse 
- Med eller uden barn 
- Fokus på det fremadrettede  
- Meddelelsesbogen 
- Dialog i stedet for en monolog fra læreren 
- Elevens stemme 

 
Kommunikationsopgave omkring forventning til en 
samtale. 
Navngivning af samtalen kan måske være 
retningsgivende for indhold af en samtale mellem 
skole og hjem. Trivselssamtale kan være et bud 
Kan forældre introduceres til dagligdagen i en klasse 
vha. små video, dagbog produceret af eleverne, så 
udgangspunktet for samtalerne er et fælles 3.  
 
Politik for skolehjem: 

- Antal S/H og forældremøder 
- Indhold før under og efter 
- Differentieret form 
- Differentieret tid 
- Trivsel / relation 
- Dialog og barnets stemme 
- Meddelelsesbog  



Casper og Tue arbejder videre med et udkast til en 
evt. politik.  
 

Forventet høringsmateriale 

fra kommune omkring nye 

skoledistrikter 

Udsendt til SB   Skolerne er blevet bedt om at sende et høringssvar 
Ændring i skoledistrikt grundet en mere lige 
fordeling af eleverne på de fire grundskoler. Der er 
stadig frit skolevalg.  
 
Kommentarer  

- Hvert andet år  
- Understrege at 24 elever er det optimale  

 
Casper skriver og rundsender høringssvar  
 

15 

Trafik 

ACL 

Der har været et par 

forældrehenvendelser omkring 

trafikken og det nye skilt.  

Vil trafikudvalget arbejde videre 

med dette? vedhæftet 

 

Vi drøfter 

henvendelserne og 

beslutter om 

trafikudvalget går 

videre til 

forvaltningen. 

Trafikudvalget tager kontakt til Rune, som er 
teamleder for Center for By og Miljø. 

10 

Økonomi Orientering om regnskab 2022 og 

budget 2023 

ACL orienterer Regnskab 2022 med overskud skyldes hård 
opbremsning slut budgetår 
I budgetaftale for 2023 kan der overføres 2% mod 
tidligere 5%.  
Budgetoverskrivelser skal håndteres i eget center - 
DOS 
Der er en stigning kommunalt på børne og 
skoleområdet. 
Handleplan til besparelse forelægges børne og 
ungeudvalget 

- Haver til maver 
- Spor 2 
- Reducering i overførsler 

15 



 
SFO 

Casper 

Hvordan bevarer vi vores gode SFO 

og fastholder elever?  

Hvordan får vi SFO ind i bevidsthed 

hos forældre 5-6 årgang? 

SB vil gerne vi mere om SFO, 

struktur, økonomi etc. på et 

kommende møde. Derfor input til 

Lotte så punktet kan forberedes til 

kommende møde 

 

 Vi holder næste bestyrelsesmøde i SFOlokalerne d. 
tirsdag 28/3 

 
- Startende med oplæg fra Lotte og Mette. 
- Input fra bestyrelsen inddrages.  
- Beskrivelsen fra hjemmesiden rundes inden 

næste bestyrelsesmøde  
 

10 

Meddelelser: 

Formand 

Forældre 

Medarbejdere 

Elever 

ledelse 

 

Korte orienteringspunkter Alle 

Meddelelser er 

orienterende og skal 

være af relevant 

karakter i forhold til 

skolens samlede virke. 

Eleverne:  
- seksualundervisning – kan sex og samfund 

bruges? 
Ledelsen:  

- Bålhytte er etableret og opsat 
- Indsatsen med at nedbringe antal af 

køleskabe starter med de ældste klasser 
- Udfasning  af mælkeordning  
- Skolebestyrelsen bakker op om omlægning af 

UUV til 2 lærertimer 
Forældre 

- Forældrehenvendelse vedr. fleksibel mødetid 
for de ældste elever.  

 
 

10 

Evt.  Kommende møder: 

tirsdag 28/3 

onsdag 26/4 

torsdag 25/5 

tirsdag 13/5, sommermiddag Tak 

for i år 

   

 


