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Skolebestyrelsesmøde  

Mandag 28-08-2017 kl. 17.00 – 20.00 

Indbudte: 
Forældrerepræsentanter: Lise Ebdrup, Torben Andersen, Bodil Stilling Madsen, Tine Grynnerup, 

Bettina Damm, Dorte Studsgaard, Jesper Lillelund 
Medarb.repræsentanter: Jesper Rugaard, Birgitte Lynge Kaae 
Elevrepræsentanter:  
Ledelsesrepræsentanter: Bitter Rasmussen, Charlotte Rosenberg 
Afbud:   
 
Ordstyrer: Lise  
Referat: CRO 
 
 
1. Bestyrelsens konstituering og årshjul 17-18 
Sag: Jf. forretningsordenen konstituerer bestyrelsen sig på det første møde efter sommerferien. Der             
henvises til mail fra formanden vedr. konstitueringen. Bilag: Årshjul udsendes. v/Lise, BLR 
Referat: Torben Andersen genopstiller ikke og fratræder derfor også næstformandsposten. En stor tak             
til Torben for hans arbejde i bestyrelsen. Lise fortsætter som formand, næstformand bliver Tine              
Grynnerup. 
Gennemgang af årshjul som løbende bliver opdateret i FU. Til overvejelse om der skal aftales nyt                
seminar i dette skoleår. Bilag, dagsordener og referater vil fremover blive lagt på drev. Der bliver                
varslet, når der ligger nyt på drev. 
 
2. Siden sidst 
Sag: Sommerferien på skolen, skolestart, Temadag 7. årg., X:it og indslag DR1,  
Referat: Der har i sommerferien været tilknyttet vagtfirma til at rundere på skolen. Tilbagemeldingerne 
til Bitter har været, at der har været rimelig ro i ferien. Efter ferien har vagtværnet og naboer meldt 
tilbage om en del uro ved cykelskurene. Der arbejdes videre med punktet. Skolestarten er gået godt og 
der har været en gennemgående ro. 7. årgang har haft temadag i samarbejde med ungdomsskolen. X:it 
beslutning om at der er rygeforbud både for voksne og børn i skoletiden. X:it er et program, hvor de 
unge og deres forældre skriver under på en rygekontrakt, hvor man ikke vil ryge i et år. Det er besluttet 
i kommunen, at alle skoler deltager i projektet. Ros til den nye Facebook side for Hornslet Skole. 
 
3. Økonomi 
Sag: Budgetopfølgning august. Skolehytte-projekt. Madordning. v/JSØ 
Referat: Budgetopfølgning gennemgået. Ledelsen følger opmærksomt forbruget efterår 2017. 
 
4. Budget 2018 
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Sag: Budgetprocessen vedr. 2018 er i gang. Forvaltningens oplæg til byrådets drøftelse er tilgængelig 
på kommunens hjemmeside og der er mulighed for at afgive høringssvar løbende. Drøftelse af oplæg 
og evt. høringssvar, budgetprocessen, borgermøde i Kolind 7. sept., m.v. v/Lise 
Referat:  
Det udsendte oplæg til høringsparter blev drøftet. Bestyrelsen ønsker at afgive høringssvar med fokus 
på flg. områder: Kommentarer til besparelser på serviceområdet, til forslagene vedr. klubtilbuddet, 
forslag om reduceret tildeling pr. elev, investering i UU´. Desuden ønsker bestyrelsen at kommentere 
på det udsendte oplæg vedr. fremtidigt scenarie i Hornslet specifikt vedr. fællessal og kantine 
Der opfordres til at hvis muligt man deltager d.7/9. 
 
4. Evaluering klassedannelser til 6. årgang 
Sag: Evaluering af processen forår 2017 og overvejelser i forhold til princippet på området. Der ønskes 
en evaluering af processen og drøftelse af princippets formulering vedr. muligheden for dannelse af 
nye klasser ved overgangen til udskolingen uanset klassesammenlægninger eller ej. Der ønskes en 
stillingtagen til, hvorvidt muligheden for nydannelse af klasser fortsat skal være en mulighed eller 
fremefter være et princip med undtagelsesmulighed for ledelsen i særlige tilfælde. Bilag: Princip 
udsendes v/BLR 
Referat: Der er tilslutning til, at der arbejdes på, at det bliver til et princip med undtagelsesmulighed. 
Der laves i ledelsen en procedure. Punktet genoptages på næste møde. 
 
5. Lærings- og Trivselspolitik  
Sag: Politikerne i Syddjurs Kommune har vedtaget en Lærings- og trivselspolitik. Den vedtagne 
politik er blevet til med bidrag fra både medarbejdere, ledere og forældre/borgere. Forvaltningen har 
nu udsendt oplæg til handleplan for den enkelte institution. Handleplanen skal indsendes senest uge 
42. Beskrivelse af proces HS og drøftelse af bestyrelsens rolle. Bilag: Lærings- og Trivselspolitik 
v/CRO 
Punktet udsættes til næste møde 
 
6. Skoleårets skemaer 
Sag: Pr. 1. marts 2017 skal skoleårets skemaer forelægges bestyrelsen med henblik på mulighed for 
udtalelse ved bestyrelsen. Skemaer fremlægges. Orientering om gennemførelse af undersøgelse vedr. 
skoledagens længde m.v. v/BLR 
Referat: De yngste går i skole 8-14 hver dag, mellemtrinnet 4.-5.klasse 33 timer og udskoling, 6. 
årgang 34 timer, 7.-9. klasse har 35 timer, dog har 7. årgang kun 34 timer (plus 2 for konfirmander - 
læses i perioder og svinger med madkundskab - sluttidspunkt kl. 15.00 alle dage). Godkendt af 
bestyrelsen. 
 
6. Kommunikationsstrategi 
Sag: Ledelsen arbejder med oplæg til kommunikationsstrategi. Skitse af plan herunder ønske om 
udskrivelse af logo-konkurrence. Til beslutning v/BLR 
Punktet udsættes til næste møde. 
 
 
8. Meddelelser og evt. 
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Mødekalender 2017-18. Mødet 24/5 flyttes til 23/5. FU arbejder videre på, at bestyrelsen tager på 
seminar. 
 
9. Personale 
Der er ansat en ekstra pædagog til SFO. 
 
 
 
 
 
 

Hornslet 28/8 2017 Mødet hævet kl.: 
20:00 

 

Med venlig hilsen Referent: CRO  
Bitter Rasmussen Næste mødedato:   
Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 
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