HORNSLET SKOLE
SYDDJURS KOMMUNE

Mandag 25.04.2022

kl. 18.00 – 21.00

STED: Personalerum i
PUC-bygning/stueplan
Skolebestyrelsesmøde
Indbudte:
Forældrerepræsentanter:
Medarb.repræsentanter:
Elevrepræsentanter:
Ledelsesrepræsentanter:
Gæster

Allan Markussen, Carina Manley Hansen, Klara Prang, Pernille Hjort, Sofie
lykke Sørensen, Tine Grynnerup, Rasmus Kannegaard
Jesper Rugaard, Lene Kjær Andersen
Thea, Frida
Bitter Rasmussen, Lone Borup

Afbud:

Kl. 18.00
1. Velkommen og siden sidst og kommende
Trafik-indsats 6. og 19. april - se punkt nedenfor
Til orientering
Afgangsprøver primo maj i dansk, matematik samt dansk og engelsk mundtligt
Skolefestival 19.05. - indbydelse kommer snart
Translokation 9. årgang onsdag uge 25
Idrætsdag tirsdag uge 25 sammen med Mørke og Ådalsskolen for 4.-6. årgang
Borgmesteren flytter til Hornslet 3. maj
Referat:
Der var gjort en stor indsats for at gøre eleverne klar til prøverne, så det en blandet oplevelse for lærere
og elever at prøverne aflyses i mange fag så sent. Omvendt er det godt, at eleverne imødekommes på et
vanskeligt forløb under Covid-19.
Invitation til skolefesten er lige om hjørnet. Et par af byens madsteder kommer og serverer og der kan
købes drikkevarer. Indtægt ved salg af armbånd og andet salg går til skolens finansiering af festen.
Translokationen gennemføres i år efter traditionen.
Idrætsdagen gennemføres jf. traditionen.
Formanden går omkring borgmesteren 3. maj og fortæller ham om vores ønske om at få de to matrikler
til at fungere som en enhed og at der afsættes midler til opdatering af Ballesvej.
Nyt fra elevrådet
Referat
Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Der etableres møde omkring fordeling af aktiviteter i
udskolingen.
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Kl. 18.10
2. Bestyrelsesvalg - ny bestyrelse 2022
Sag: Opsamling og evaluering af opstillingsmødet torsdag d. 21. april. Aftaler vedr. den videre proces.
Oplæg til mødekalender 22-23 på junimødet og beslutning om fælles lørdagsmøde i efteråret samt
kommunalt kursus for nye bestyrelser. v/Carina
Referat:
Der var nok på opstillingsmødet til at danne bestyrelse. Klara Prang stiller op som suppleant sammen
med Christian Ørting. Der mangler yderligere et par suppleanter. Som suppleant får man adgang til alt
kommunikation i bestyrelsen og kan melde sig til møderne.
De sidste to møder i år er flyttet i kalenderen. Sidste møde holdes hos formanden.
Kl. 18.40 Spisning af let aftensmåltid
Kl. 19.10
3. Trafik-indsats
Sag: Bestyrelsen har d. 6. og 19. april uddelt morgenbrød samt foldere om parkerings- og
afsætningsmuligheder tæt på skolen med henblik på at minimere morgentrafikken på Ballesvej.
Evaluering og opfølgning på indsatsen. v/Carina
Referat
Skiltning med parkering forbudt: Ønske om at ændre tidsrummet, da forældre har brug for at parkering
ved afhentning i SFO. Bestyrelsen må konstatere at det er de parkerede biler giver udfordringen med
kødannelse. Bestyrelsen tager kontakt til vej og trafik for at få lavet tydeligere markeringer, gerne
direkte på vejen/fortovet. Bestyrelsen skriver ud omkring konklusionen af indsatsen med
udgangspunkt i det positive flertal, der sikrer at trafikken glider godt, ved kys og kør. Ladcykler
henvises til at parkere ved hovedindgangen, så de ikke spærrer fortovet.
Kl. 19.30
4. Revision af principper
Sag: Genbesøg af oplæg til revision af princip for samvær i sammenhæng med dels opsamling på
drøftelsen om præstationspres under åbent møde senest dels resultat af Ungeprofilundersøgelsen.
Til beslutning. v/Carina
https://admazuresyddjurs.sharepoint.com/:b:/s/msteams_6c4dda-Skoleledermder/EcVV76YGlTZOqlA
tWiNhcHoBuPIguk4YtG1bmLb8yb_zXw?e=ldyblr
Kopi af Princip for samvær.docx
Referat:
Ordlyden ændres fra du til alle og det sidste princip om at rette sig efter medarbejdernes anvisninger
slttes fra princippet, da det er anført i ordensreglerne.
Kl. 20.00
5. Skoleårets planlægning
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Sag: Planlægningen af det kommende skoleår er i fuld gang herunder lærernes fagfordeling. Status og
orientering om planlægningen, kommunale indsatser og fortsættelse af arbejdet med God undervisning
for alle i 22-23 som co-teaching, fordybelse og åben skole på hele dage, traditioner m.v. v/Bitter
Referat:
Vi forbereder et skoleår, hvor vi arbejder med et traditionelt skoleskema med et antal af anderledes
dage med mulighed for åben skole og mere praksisfaglighed, bevægelse og fordybelse og
projektorienteret læring. En retning som er sat på de pædagogiske dage sammen med personalet.
Syddjurs kommunes indsatsområder:
● Alle unge i uddannelse med skolens job og uddannelseskoordinator på skolen og den
kommunale erhvervs playmaker.
● Co-teaching
● Fokus på ordblinde og talblinde og læseindsats.
● IT-strategi omkring Chromebooks, den røde tråd i skoleforløbet og det kreative element.
Kl. 20.30
6. Dialogmøde med politisk udvalg
Sag: Der er indbudt til dialogmøde med det nye politiske udvalg “FBL” d. 10. maj. Seneste nyt om
dagsorden ved mødet. Afklaring af deltagelse. v/Carina
Referat:
Der er ikke kommet nogen dagsorden, så intet nyt til punktet. Bestyrelsen tager kontakt for dagsorden.
Kl. 20.40
7. Meddelelser og evt.
Flytning af kommende møder:
Maj: fra 24. til 23.
Juni: fra 15. juni til 13. juni.
Referat:
Mødet i juni flyttes til onsdag 29. juni.
Kl. 20.50
8. Personale

Hornslet, 22-04-20
Med venlig hilsen
Bitter Rasmussen
Skoleleder

Mødet hævet kl.: 20:45
Referent: LBO
Næste mødedato: 22-05-23
Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før
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