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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

 

Skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag 26-09-2017  

Indbudte: 

Forældrerepræsentanter: Torben Andersen, Tine Grynnerup, Bettina Damm, Dorte Studsgaard, Jesper 

Lillelund 

Medarb.repræsentanter: Jesper Rugaard, Birgitte Lynge Kaae 

Elevrepræsentanter:  

Ledelsesrepræsentanter: Bitter Rasmussen, Jens Sønderbæk 

Afbud:  Charlotte Rosenberg, Bodil Stilling Madsen, Lise Ebdrup 

 

Ordstyrer: Tine/Bitter  

Referat: JSØ 

 

 

1. Personale 

Sag: Orientering 

Pæd. indskolingsleder fratræder ult. januar efter gensidig aftale. Rekrutteringsproces igangsættes med 

assistance fra HR afdelingen, og der forventes genbesat jan. 2018. 

--- 

Der afholdes ansættelsessamtaler til vakant lærerstilling den 27.09.2017. 

Skolen er ikke ”ramt” af flere fratrædelser/flytninger end andre skoler, og vi ser det normale mønster 

ift. barsler og geografisk betingede flytninger.   

 

 

2. Siden sidst 

Sag: Initiativ vedr. samlingssted for unge i byen. Trafik ved skolen. 

Lars Jakobsen (gruppeleder for spejderne) har taget initiativ til møde i samarbejde med 

Ungdomsskolen. Målgruppen – de unge – skal i højere grad inddrages. Der skeles til initiativer som er 

i gangsat i Ebeltoft (musikarrangementer, skatermiljø o.a.). Fest for 8. klasserne er under overvejelse.  

Det store ønske er et decideret ungdomshus. Næste skridt er, at Dorte efterlyser interesserede via 

kontaktforældre på årgangene. 

--- 

Trafikintensiteten ved skolen er massiv (særligt ved skoleopstart og i regnvejr), og vi får mange 

henvendelser om farlige situationer. Vores nuværende løsning er nævnt som et eksempel på den gode 

løsning, og nye tekniske ændringer er ikke sandsynligt. Det er derfor helt nødvendigt, at der lægges op 

til en adfærdsændring.  

Der er taget særligt initiativ ift. kontakt til elever/forældre til elever med scootere, idet der køres meget 

stærkt og ofte uden den tilstrækkelige opmærksomhed. 

Idé-udvikling. Folder med gå-ruter og sikre P-pladser/afsætningspladser? Hvordan får vi forældre til 

at samles om opgaven?  

 

Bitter inviterer/efterlyser interesserede forældre. 

--- 

Brugertilfredshedsundersøgelse. Vores svarprocent er kun på 27 %, og det er helt nødvendigt at flere 

deltager. Deadline er 30. sept. 
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3. Sektorplan 2018-22 

Sag: Der er udsendt oplæg fra forvaltningen vedr. høring i forbindelse med udarbejdelse af sektorplan 

2018-22 på skole- og dagtilbudsområdet. 2 bilag er medsendt. Drøftelse af høringssvar. v/Lise. 

Temaer: Forældreinddragelse og digitalisering. Fælles branding af folkeskolerne i Syddjurs Kommune 

er undervejs – dog med lokale variationer/fortolkninger i kommunikationsstrategier/-planer. Skal ses i 

sammenhæng med pkt. 7. 

 

 

4. Budget 2018 

Sag: Orientering og status vedr. budget 2018 herunder fra borgermødet i Kolind d. 7. september, hvor 

formand og næstformand deltog. v/Tine 

Referat: Læring og trivsel: Det overordnede billede er tydeligt mærket af valgkamp, men signalet er, 

at der ikke skal forventes store forandringer. Det kommende byråd skal forholde sig til, at der over de 

næste ti år vil være et fald på ca. 700 elever på kommuneplan.  

 

 

5. Princip klassesammenlægninger 

Sag: Jævnfør sidste mødes drøftelse er oplæg til revision klar til mødet. Til godkendelse. v/Lise 

Princippet er godkendt som fremlagt. 

 

 

6.  Trivselspolitik - Antimobbestrategi 

Sag: Jf. ny bekendtgørelse skal skoler fremefter som en del af skolens værdiregelssæt have en 

beskrevet antimobbe-strategi inkl. en beskrivelse af tiltag ved eksempler på digital mobning. 

Vedhæftet den opdaterede strategi, som også omdefinerer mobning i retning af en mere social 

kontekstbunden forståelse fremfor den tidligere mere individ-orienterede forståelse (mobber-offer). 

Bilag. Til godkendelse. v/BLR 

Vigtige samarbejdspartnere i indsatsen er internt REBUS og eksternt SSP. Særlig opmærksomhed på 

digital mobning/uhensigtsmæssig adfærd som vi ser starte tidligere, måske som et resultat af den 

tidlige introduktion til iPads/mobiltelefoner.  

Der planlægges forældreaften i samarbejde med Center for digital læring om emnet, og derudover er 

der netop gennemført drøftelser blandt personale om, hvilke muligheder elever skal have ift. brug af 

iPads/adgang til net/mm. 

 

Opfordring: Tilføj evt. illustrationer, definition skal måske reformuleres til et simplere sprog, se evt. 

AT´s definition (”Der er tale om mobning, når en person regelmæssigt og over længere tid – eller 

gentagne gange på grov vis – udsætter en anden person for krænkende handlinger, som vedkommende 

opfatter som sårende eller nedværdigende. Der er først tale om mobning, når den person, som det går 

ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt”) 

 

 

7. Kommunikationsstrategi 

Sag: Ledelsen arbejder med oplæg til kommunikationsstrategi. Skitse af plan herunder ønske om 

udskrivelse af logo-konkurrence. Desuden orientering om kommende initiativ fælles for skolerne i 

Syddjurs. Til beslutning v/BLR 

Præsentation af de første udkast til kommunikationsstrategi. Drøftelse af medier. 

Logokonkurrence. Opbakning i bestyrelsen – spørgsmål fra bestyrelsen om det kan gøres til et 

læringsforløb?  
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Forløb over et par måneder. 

 

 

8. Nyt værdigrundlag 

Sag: Skolens pæd. medarbejderne arbejdede på pæd. weekend med oplæg til et nyt værdigrundlag. 

Som inspiration gav Brian Degn Mårtensson et inspirerende oplæg. Resultatet er en lang række 

værdiudsagn kategoriseret i en række temaer. Medarbejderens og bestyrelsens værdi-arbejde skal nu 

omformes til et endeligt oplæg til et nyt værdigrundlag. Der nedsættes en arbejdsgruppe til at arbejde 

videre med de to oplæg samt en sparringsgruppe for arbejdsgruppen undervejs i gruppens arbejde. FU 

foreslår, at et par bestyrelsesmedlemmer indgår i sparringsgruppen på vegne af bestyrelsen. Bilag fra 

bestyrelsens arbejde i foråret 2017. Til godkendelse. v/BLR 

Præsentation af materiale fra weekenden og processen bag. Efterfølgende etableres der en 

arbejdsgruppe som skal efterbehandle/formulere værdierne. Der ønskes nedsat en sparringsgruppe til 

arbejdsgruppen. Sparringsgruppen skal meget gerne bestå af repræsentanter fra skolebestyrelsen.  

Bettina og Tine deltager. 

 

 

9. Meddelelser og evt. 

Skolehytten. Der er aftalt opstart i uge 42. Hytten forberedes med vand/strøm/overvågning. 

Voldelig hændelse omhandler ikke elev på skolen. Skolen har ikke kommunikeret særskilt om 

hændelsen.  

 

 

 

 
 

Hornslet, 17-09-26 Mødet hævet kl.:  

Med venlig hilsen Referent: Jens Sønderbæk  

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  17-10-25 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 


