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Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag 

26.10.2021 

kl. 18.00 – 21.00  

Indbudte:  

Forældrerepræsentan

ter: 

Allan Markussen, Carina Manley Hansen, Klara Prang, 

Pernille Hjort, Sofie lykke Sørensen, Tine Grynnerup, 

Rasmus Kannegaard 

 

Medarb.repræsentant

er: 

Jesper Ruggaard, Lene Kjær Andersen  

Elevrepræsentanter: Frida Præst Holm Laursen, Thea Nørgaard Lemvig  

Ledelsesrepræsentan

ter: 

Gæster 

Bitter Rasmussen, Lone Borup 

Jane Falk (JF/faglig koordinator adm.)  

 

Afbud: Klara Prang, 

Sofie Lykke 

Sørensen, Tine 

Grynnerup 

  

  

 

Kl. 18.00 

1. Velkommen og siden sidst 

Skolernes Motionsdag 

Deltagelse i Skolevalg 8. og 9. årgang. Se Skolevalg.dk for skolens resultat. 

 

Nyt fra elevrådet: 

 

Referat:  

Det var en både god og aktiv motionsdag for både de store og små, med forskellige aktiviteter. 

Der er afviklet skolevalg med forudgående paneldebat. Elevrådet har haft en aktiv rolle i selve 

valgafviklingen. 

 

Kl. 18.10 

2. Økonomi 

Sag: Budgetopfølgning oktober v/ JF 

 

Referat: 

Vi ligger pænt i budgetopfølgningen med et overskud på omkring 700.000 kr.. Det skyldes primært, at 

vi har brugt færre vikarer under Corona nedlukningen i foråret, foruden at vi har en 

langtidssygemelding, som vi ikke har kunne besætte med vikar før nu. Vi afventer desuden en 

ansættelse af en kommunikationsmedarbejder ifb. med udviklingen af kommunikationsstrategi og 

princip for kommunikation. Der er desuden besluttet et effektiviseringsbidrag, som der skal tages 

højde for i budgettet. Der er en del udgifter som afventer på inventarkontoen. På IT-kontoen bliver der 

indkøbt infotavler og Clever Boards til prøvehandlinger. Til SFO er der bestilt et shelter.  

 

Kl. 18.30 

3. Møde med kontaktforældre 
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Sag: Bestyrelsen inviterer d. 9. november kontaktforældre fra alle klasser til møde med tema om Ny 

Skole. Opdatering vedr. det kommende møde. Aftaler mødets forløb m.m. v/Carina 

3.a Kommunalvalg 2021 

Sag: Der er valg til byrådet d. 16. november og der afholdes derfor vælgermøde i Hornslet onsdag d. 3. 

november og 28. oktober (kvindepanel). Drøftelse af temaer og deltagelse. v/Carina 

 

Referat:  

3. Formanden har udsendt mail med tilmelding på Aula.  

Vi laver dagsorden i næste uge efter pædagogisk weekend med medarbejderne.  

 

3.a Bestyrelsen deltager i vælgermødet. 

 

18.45 Spisning af let aftensmåltid 

 

Kl. 19.15 

4. Ny Skole  

 

4.1 Politisk oplæg til vision - revideret udgave (bilag udsendes) v/Carina 

 

4.2 Procesforløb status v/Bitter 

Sag: Bestyrelsen er sammen med distriktsrådet inviteret til informations- og dialogmøde med 

projektgruppen torsdag d. 28. oktober. Indbydelse udsendt via kalenderbooking. v/Carina 

 

Sag: Skolemad: Det er i Syddjurs Kommune politisk besluttet, at alle skoler skal tilbyde en form for 

madordning. Det er oplagt, at skolebestyrelsen indgår i processen omkring form og indhold i 

forbindelse med den ny udskolingsafdeling og en samtidig realisering af tilbud om madordning for 

Basisskolens elever. Drøftelse og videre proces v/Carina og Bitter 

 

Kl. 19.40 

4.3 Workshop-arbejde i grupper session 2 v/Bitter, Lone 

 

Sag: Der arbejdes til og med november intenst med proces med medarbejdere, elever, forældre og 

bestyrelse med henblik på inddragelse under temaet: Hvem vil vi være på Hornslet Skole. - Hvem er vi 

og hvor vil vi hen som en sammenhængende og stærk skole fortsat. Der fokuseres på indhold - ikke de 

fysiske rammer (det kommer arkitekterne med bud på).  

 

Vi samler op i de 3 grupper og deler med hinanden, finder fælles temaer osv. 

 

Referat:  

4.1 Visionen blev gennemgået og drøftet.  

4.2 Vi drøftede forskellige perspektiver og skolebestyrelsen tilkendegiver at de forventer at blive 

inddraget ift.samarbejdsaftale/partnerskabskontrakt med Hallen. Bestyrelsen vil især have fokus på 

madens sammensætning, priser og valgmuligheder. Det blev drøftet, at bestyrelsen ønsker at 

tydeliggøre behovet for renovering på Ballesvej - en renovering som ikke har noget med den 
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pædagogiske tilretning/opdatering i forhold til Ny Skole at gøre. Fokus er på klassefløjen, 

omklædningsrum piger og svømmesalsgangen. 

4.3 Fælles temaer blev drøftet og udvalgte temaer kan bruges til cafemodel på mødet med 

kontaktforældrene. 

 

Kl. 20.30 

5. Revision af principper 

Sag: Bestyrelsen arbejder med revision af princip for skole/hjemsamarbejde. Princippet revideres med 

ny overskrift om kommunikation. Status på arbejdet med revisionen. Se bilagsmappe 26-10 i Google 

Drev. 

 

Referat: 

Punktet er udsat til næste møde. 

 

Kl. 20.40 

6.  Meddelelser og evt. 

 

Referat:  

Orientering om deltagelse i forberedelse til dialogmøde. Forslag om at starte et 

skolebestyrelsesnetværk på tværs af bestyrelserne i Syddjurs. Formanden tager initiativ. 

 

Kl. 20.45 

7. Personale 

 

 

 

 

 

Hornslet, 15-10-21 Mødet hævet kl.: 21:00 

Med venlig hilsen Referent: LBO  

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  23-11-21 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 

 


