
Skolebestyrelsesmøde onsdag den 1. juni kl. 17.00-19.30 

 

Mødedeltagere 

Til stede 

Emil Wester Hansen (første del af mødet), Nana Grau (første del af mødet), Jakob Wang (første 
del af mødet), Christian Falstrup, May-Britt Wachmann, Louise Videler, Mette Åseng, Freya 
Frandsen Ohlsen, Christian Christensen, Mette V. Hansen, Lisbeth Wohlert, Karina Bekker og Inge 
Johanne Andersen 

Afbud 

Matilde 9.s og Fahreta Kadic 

 

Referat 

Konstitueringsmøde ny skolebestyrelse kl. 17.00-18.00  
- Spisning og præsentationsrunde 
- Valg af formand og næstformand 

Præsentationsrunde af den nuværende skolebestyrelse og den nye skolebestyrelse. 
Efterfulgt af en kort orientering om skolebestyrelsens primære opgaver og 
skolebestyrelsens store indsats for skolens videre udvikling. 
Skolebestyrelsen har d.d. konstitueret sig, jf. nedenstående: 
Christian Falstrup er genvalgt som formand for den kommende skolebestyrelsesperiode 
og Jacob Wang bliver næstformand. 
Der er ingen suppleanter for den kommende periode. 
 
Mette V Hansen, Lisbeth Wohlert og Karina Bekker træder ud af skolebestyrelsen d.d. 
Skolen takker for deres store engagement omkring skolen og i skolebestyrelsen. 
 
Ordinært bestyrelsesmøde kl. 18.00-19.30: 
Høringsskrivelse vedr. forslag om ændring af Styrelsesvedtægt for Horsens 
Kommunes skolevæsen og Bilag til Styrelsesvedtægten 
Drøftelse af områder, som skal med i høringsskrivelsen.  
Skolebestyrelsen har to områder, hvor vi ønsker at kommentere, men hvor der ikke er 
ændringer i forhold til de forslag, som der er stillet.  
Det drejer sig om punktet ift. valgfag.  
Skolebestyrelsen ser, at der er behov for yderligere præcisering af læseplanen. 
Endvidere er der behov for, at der skabes gennemsigtighed i de ændringer, som 
styrelsesvedtægterne lægger op til ift. elevoptag – hvad kommer ændringen til at betyde? 
 
Økonomi: Justeret budget (bilag) 
Budgettet er ændret ift. de kommentarer, som er påført bilaget. 
 
Brugen af pc’er i undervisningen 
Skolebestyrelsen drøftede d.d. behovet for om vi skal have lavet retningslinjer ift. brug af 
pc’er i undervisningen. 
Flere temaer blev i den sammenhæng vendt, jf. nedenstående: 



 I udgangspunktet skal skolens pc’er udelukkende bruges til undervisningsbrug.  

 Der må selvfølgelig kun bruges alderssvarende spil og vises film for målgruppen.  

 Det er vigtigt, at der er en overordnet fælles holdning til brug af udstyr på skolen i 
undervisningssituationen.  

 Der er d.d. ikke tage endelig beslutning om der skal laves retningslinjer for brug af 
pc’er ud over, hvad der står i kontrakterne, som elevernes forældre underskriver. 

 I udgangspunktet skal pc’erne ikke i brug som belønning. 
 
Vi drøftede muligheden for en prøvebane i efteråret, hvor vi lukker for al spilaktivitet i 
undervisningen.  
Ledelsen tager dette punkt op med den pædagogiske personalegruppe og 
dagsordensætter punktet igen på et af de kommende skolebestyrelsesmøder. 
 
Status skoleflytning 
Vi inviterer Peter Sørensen til at give en status ift. skoleflytningen. 
 
Evt. 
 Kort drøftelse af bemanding på kommende 6. årgang 
 Indkaldelser til skole/hjem-samtaler og andre aktiviteter på skolen, må gerne udsendes 

tidligere – skolens guide sættes på dagsordenen i kommende skoleår 
 Skole/hjem-samtaler  

 Der har ikke været afholdt skole/hjem-samtaler i 9. klasse 
- Drøftelse af om vi bør ændre til at arbejde med forskudte valg til skolebestyrelsen 

 
 

Ønsker til punkter på kommende dagsorden 

 Vikarenes kvalitet 19.1 

 Frikommune og dispensation 9.3 

 Tak til de aftrædende bestyrelsesmedlemmer og god sommerferie! 
 

 

Inge Johanne 

referent 
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