
Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 3.november 2021 kl. 17.30-19.00 

Afbud fra: Jasper, Pernille, Kim og Emilie 

 

Dagsorden: 

1. Nyt fra formanden 

2. Hørsholm kommunes alkoholpolitik 

3. Ny klassedannelse 

4. Kontakt forældremøde 9.februar 22 

5. Nyt fra ledelsen 

6. Evt. 

 

Ad 1. – 

Ad 2. Bestyrelsen vurderer, at en alkoholpolitik er vigtig, og at det er godt, at der er tænkt i alle arenaer i 

den fremsendte. Det er relevant at overveje, hvilke indsatser vi skal have på skoleområdet. 

Ad 3. Punktet udgår, da bestyrelsen grundet lille fremmøde ikke er beslutningsdygtig. 

Ad 4. Det aftales, at invitere en oplægsholder udefra til kontaktforældremødet. Tema for oplægget skal 

være forældrerollen. 

Ad 5. Timm orienterede om 

- Budgetaftalen 

- Praksisforsøg med læringsmiljøer. Skolen er tildelt midler til skoleåret 26/27. I det kommende 

skoleår vil vi lave praksisforsøg angående indretning af læringsmiljøer. Forsøgene vil ske i Fase 1. 

- Skoleindskrivning. Vi har haft informationsmøde i oktober for forældre til skolestartere. 

Indskrivningen sker i november måned. 

- Vision 0-18 år. Vi skal se på, hvordan vi vil arbejde med den? 

- Styrkeakademiet. Vi har søgt og fået penge til et forløb med Styrkeakademiet i Fase 1, hvor et 

pædagogisk udviklingsprojekt starter til august. Forløbet baserer sig på styrketænkning og positiv 

psykologi. 

- Forsøg med forskudt mødetid i Fase 2. Der er endnu ikke en model klar. Vi vender tilbage til emnet 

på december mødet. 

- Kultur. Vi er for tiden optaget af at se på kultur i huset (Fase 1, Fase 2, hele huset). Traditioner, 

rødtråd, pædagogisk weekend. 

- Corona. Styrelsen for Patientsikkerhed følger os, da vi har over ti smittetilfælde aktuelt. 

- Økonomi. Det ser ud til, at vi går ud af året med et overskud på den gode side af 1 million. Pengene 

er tjent, da vi har haft svært ved at rekruttere personale.  

 

Ref. Vibeke 


