HORNSLET SKOLE
SYDDJURS KOMMUNE

Torsdag
27.01.2022

kl. 18.00 – 21.00

Skolebestyrelsesmøde
Indbudte:
Forældrerepræsentan
ter:
Medarb.repræsentant
er:
Elevrepræsentanter:
Ledelsesrepræsentan
ter:
Gæster
Afbud:

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

Kl. 18.00
1. Velkommen og siden sidst
Indskrivning til 0. årgang 22-23 er aflsuttet. Finansloven betød, at 0.-2. årgang fremefter har max. antal
elever på 26. Vi har ingen klasser på over 26 elever på 0.-2. årgang p.t.
Corona-situationen lige nu
Skolens kalender: Fodbolddag fredag uge 6
Nyt fra elevrådet
Referat:
God aftale om max. 26 elever i de yngste årgange.
Corona: Vi afventer tirsdag 1.2. og udmeldinger om teststrategi fremefter m.m. Vi har fortsat mange
syge børn i særligt de yngste årgange. Personalet havde top i uge 3 - uge 4 faldende tendens. De næste
uger skal stås igennem - det kan gå begge veje med smitten.
Den årlige fodbolddag fredag i uge 6 er omlagt til en årgangsdag. I Basisskolen spilles brætspil under
mottoet: Basis Bedste Brætspil. Det overvejes at gennemføre Fodbolddagen for de ældste senere på
foråret.

Kl. 18.10
2. ÅBEN DRØFTELSE - TRIVSEL
Sag: Bestyrelsen inviterer forældre til at deltage i drøftelse af tema om “Trivsel i skolen”. Hvordan
skaber vi trivsel for alle elever? Hvad gør vi, når der er mistrivsel? Går trivsel forud for læring eller
kan trivsel skabes gennem oplevelse af læring? Hvad med de digitale mediers betydning? Hvordan
samarbejder skole og forældre om trivsel? Oplæg på mødet. v/Carina, Bitter
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18.40 Spisning af let aftensmåltid
Referat:
Punktet udsat til februarmødet grundet usikkerhed fremmøde/corona. Erstattet af drøftelse af temaer herunder bladet “Skolebørn”.
Vi tegner abonnement 9 stk. på bladet Skolebørn.
Kl. 19.05
3. Økonomi
Sag: Oplæg til budget 2022 på baggrund af foreløbigt regnskabsresultat for 2021. Gennemgang på
mødet. v/Jane, Bitter
Referat:
Gennemgang af forventet regnskab 2021 og foreløbigt budget 2022. Begge dele ser fornuftige ud.
Kl. 19.30
4. Trivsel
4.1 National Trivselsundersøgelse
Sag: Den nationale trivselsundersøgelse 2022 er åben. Hornslet Skole gennemfører undersøgelsen fra
uge 8 og til slut marts. Klasseteamet udarbejder i uge 26 oplæg til handleplan på baggrund af klassens
måling. Handleplanen drøftes med forældrene på forældremøde efter sommerferien. Til orientering.
v/Bitter
4.2 Trivselshandleplan
Sag: En arbejdsgruppe med leder og lærere har revideret skolens trivselshandleplan. Bilag. Til
kommentering. Trivselshandleplanen omarbejdes til en hjemmesidevenlig udgave efterfølgende.
v/Bitter
Referat:
Gennemgang og kommentering af Trivselshandleplanen. Et godt redskab og vigtigt med fælles
sprog/definitioner og en tydelig handleplan i forhold til forældre og medarbejdere. Svært at opdage
mobning indimellem og en svær gråzone mellem drilleri og mobning. Lægges på hjemmeside i
bearbejdet form. Godkendt.

Kl. 19.55
5. Princip for samvær
Skolens princip for samvær skal revideres. Princippet skal ses i sammenhæng med skolens
ordensregler, som er vedlagt i opdateret udgave. Til drøftelse og efterfølgende godkendelse på
kommende møde. 2 bilag v/Carina
Referat:
Princip drøftet og forslag til revideret udgave fremlægges på næste møde i februar.
Kl. 20.10
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6. Trafik ved skolen
Sag: Skolens ledelse har anmodet om møde vedr. trafiksituationen ved skolen især om morgenen. Der
er kommet markant flere biler ved skolen og det skaber utryghed og farlige situationer. Da skolens
først opdeles på to matrikler fra 2025, er det nødvendigt med tiltag nu. Der afholdes møde 7. februar
og bestyrelsens formand og næstformand er inviteret med til mødet. Til kommentering. V/Carina
Referat:
Et vigtigt opmærksomhedspunkt fremefter for bestyrelsen. Punktet på ved næste møde, hvor Carina og
Bitter har deltaget i møde.
Kl. 20.20
7. Skolebestyrelsesvalg 2022
Sag: Der skal afholdes valg til skolens bestyrelse forår 2022. Bestyrelsen har besluttet at overgå til
forskudte valg, hvor hhv. 4 og 3 medlemmer er på valg forskudt hvert andet år. I 2022 skal 4 eller 3
medlemmer vælges for kun 2 år og herefter afholdes valg igen i 2024, hvor valgperioden så er 4 år.
Oplæg til foreløbig tidsplan. Internat eller heldagsarrangement for ny bestyrelse. Drøftelse af initiativer
og kommunikation forår 2022. v/Carina
Foreløbg tidsplan for valg til SB forår 2022.docx
Referat:
Valgbestyrelse: BLR, Carina
Forskudt valg: 4 vælges for 4 år, 3 for 2 år
Kommunikation: Carina skriver ud om valg og åbne møder, bestyrelsens samarbejde om byens
udvikling. Der kommunikeres også på FB.
“Bliv en del af fællesskabet”

Kl. 20.35
8. Ny Skole
Sag: Status på proces og det videre forløb. Pæd. workshop om “Vi bygger praksis” tirsdag 1. marts. Til
orientering. v/Bitter
Referat:
Udsættes til februar
8.1 Hornslet i udvikling
Sag: Formanden er kommet med i ambassadørgruppe omkring Hornslet i udvikling. Der afholdes
borger-event 3. marts. Til kommentering. v/Carina
Referat:
Carina har været til ambassadørmøde - gruppen er bredt sammensat af repræsentanter fra byens
foreninger, erhvervsliv, råd m.v. Den 3. marts er der borger-event i hallen. Eventen sætter fokus på
borgernes drømme for byens udvikling.
Kl. 20.50
9. Meddelelser og Evt.
Referat:
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Tak for kage og tillykke til Pernille.
Kl. 20.55
10. Personale

Hornslet, 22-01-18
Med venlig hilsen
Bitter Rasmussen
Skoleleder

Mødet hævet kl.:
Referent:
Næste mødedato: 22-02-23
Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før
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