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Skolebestyrelsesmøde  

Onsdag 25-10-2017 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: Erik Aavang Larsson, 9.a, Jonas Hyllested, 8.a 

Ledelsesrepræsentanter: Bitter Rasmussen, Charlotte Rosenberg 

Afbud: Torben Andersen,   

 

Ordstyrer: Lise  

Referat: CRO 

 

Velkommen til de to elevrådsrepræsentanter og præsentationsrunde v/Lise 

 

 

1. Siden sidst 
Sag: Lærerens dag 5. okt., Initiativ for unge, trafikken ved skolen og sikker trafikvej fra nye 

boligområder, BTU – hvordan gik det med svarprocenten? Skolehytten bygges.  

Referat: Lærerens dag blev igen i år fejret. Initiativ ang. tilbud til unge, Dorte er i gang med at 

arrangere sammen med andre forældre en fest for 8.årgang. Vi er på skolen udfordret med 

scooterkørsel og fester. Der igangsættes flere tiltag ang. dette. Sikker skolevej fra 

nybyggerkvartererne; skolen har henvendt sig til Veje og Trafik, som er opmærksomme på 

udfordringen. Brugertilfredshedsundersøgelse: Hornslet Skole vandt 2.præmie, som er på 5.000,-kr. 

Skolehytte projektet er i gang – der bygges – forventes færdigt inden jul. 

 

 

2. Sektorplan 2018-2022 
Sag: Forvaltningen har tidligere udsendt oplæg til bestyrelserne med henblik på input til den 

sektorplan for skoleområdet, som skal i høring foråret 2018. FU har udarbejdet høringssvar på 

baggrund af drøftelsen på sidste møde. Bilag udsendes før mødet. v/Lise 

Referat: Ingen kommentar – høringssvar er fremsendt. 

 

 

3. Princip elektroniske medier 
Sag: Princippet skal revideres. Til drøftelse. FU efterbehandler drøftelsen og endeligt oplæg til 

revideret princip på næste møde. v/Lise 

Referat: Der skal tales digital dannelse ind i princippet. 
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3.1 Oplæg for forældrekredsen om digitale medier – i skolen og hjemme 
Sag: Der er lavet aftale med oplægsholder fra Center for digital dannelse om at lave oplæg for 

forældrekredsen tirsdag d. 23. januar 2018. Oplægsholderen laver oplæg for lærerne om eftermiddagen 

forud. Orientering om igangsatte tiltag i undervisningen om emnet. Til orientering. v/BLR 

Referat: Oplægsholder bliver Jacob Brøndum. Derudover kommer Per Schultz Jørgensen i september 

2018. 

 

 

4. Skoledagens længde 
Sag: Siden indførelsen af den længere skoledag er der gradvist blevet mulighed for at forkorte 

skoledagene igen. De sparede ressourcer skal udmøntes som tovoksen-ordninger/holdtimer. 

Kommunalbestyrelsen skal ansøges om tilladelse. FU ønsker en åben drøftelse af bestyrelsens 

holdning til skoledagens længde. Der foreligger ikke konkrete planer om forkortelse af skoledagen. 

Oplæg på mødet v/BLR 

Referat: Der var en god åben drøftelse. Der skal søges dispensation pr. klasse om forkortelse ift. 

specialpædagogiske behov. Der vil blive en drøftelse med medarbejderne i januar. Der er pt ingen 

aktuelle ændringer.  

  

 

5. Meddelelser og evt. 

Referat: Intet til dette punkt. 

 

 

 

 
 

Hornslet, 17-10-17 Mødet hævet kl.:  

Med venlig hilsen Referent:   

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  17-11-23 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 


