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Skolebestyrelsesmøde  

Torsdag 23-11-2017 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, Bettina, 
Jesper, Bodil 

 

 
Ordstyrer: Lise  
Referat: CRO 
 
 
1. Siden sidst 
Sag: Skolefest, Ungerigsdag (kommende initiativer for unge), HOP IN, Fotokonkurrence  
Skolehytten 
Referat: skolefest, der afholdes evalueringsmøde i december, medarbejderne har udfyldt et           
spørgeskema, stor tilslutning til festen, som har fået fin respons af forældre og elever. Det overvejes                
om man skal forkorte festen. Ungerigsdag, på 8.årgang har eleverne været afsted, der kom 36               
projekter, som blev behandlet og der blev bevilget penge til fire projekter. Ung fredag fik 20.000, OL                 
for udskoling fik 15.000, trommesæt til Rampen i Ebeltoft fik 10.000, ungemødested i Hornslet fik               
5.000. HOP IN, projekt for 7.årgang omkring erhvervsliv, 7.b fra Hornslet vandt. Cool uden røg               
konkurrence her vandt Hornslet Skole også. Skolehytten er i fuld gang. 
 
2. Skolebestyrelsesvalg forår 2018 
Sag: Der er valg til skolebestyrelsen i april 2018. Der skal vælges 7 forældrerepræsentanter samt 3 
suppleanter. Der er brug for oplysning og dialog om bestyrelsesarbejdet og strategi herfor skal laves. 
Drøftelse og aftaler om videre forløb. v/Lise 
Referat: Der skal gerne være 7+3, der stiller op. Der laves julebrev fra bestyrelsen. I april er der valg, 
der inviteres til “åbne” skolebestyrelsesmøder i januar, februar og marts. Kontaktforældre fra de 
forskellige klasser inviteres til fælles møde i marts. Overvejelser om invitation til nye kontaktforældre 
i tidlig efterår. Bitter arbejder på at afstemningen afholdes elektronisk. 
 
3. Princip elektronisk udstyr 
Sag: På baggrund af drøftelse på sidste bestyrelsesmøde har FU lavet udkast til revideret princip. Bilag 
udsendes før mødet. Kommentarer og sidste tilretninger og beslutning. v/Lise 
Referat: Princippet laves færdig og evt. efter skolens oplæg til forældre ved Jacob Brøndum om digital 
dannelse revideres.  
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3.1 Princip næste til revision – Fysisk sundhed 
Sag: Drøftelse af princip for fysisk sundhed. Bevægelse skal skrives ind. FU ønsker overvejelser om, 
hvorvidt bestyrelsen skal formulere nyt princip for trivsel. Princippet kan læses på 
hjemmesiden/skolebestyrelsen/principper. Bilag udsendes før mødet. v/BLR 
Referat: princip rettes til og navnet ændres fra fysisk sundhed til sundhedsfremme. 
 
4. Dialogmøde med F&I-udvalget 
Sag: Der er indbudt til det årlige dialogmøde d. 4. december. I mødet deltager Lise, Jesper og BLR. 
Dagsorden er udsendt. Orientering. v/Lise 
Referat: Der er tre overordnede temaer, der skal drøftes, orientering om planlagt evaluering af 
tildelingsmodel og arbejdet med øget inklusion, klassestørrelser og sektorplan. 
  
5.  Økonomi 
Sag: Budgetopfølgning herunder ledelsens overvejelser omkring etablering af madordning. 
Referat: Gennemgang af budget ved Jens Sønderbæk.  
 
6. Meddelelser og evt. 
Januar-mødet er flyttet til tirsdag d. 16. januar. Forældreaften tirsdag d. 23. januar. 
 
 
 
 
 
 

Hornslet, 17-11-23 Mødet hævet kl.: 20:00 
Med venlig hilsen Referent: CRO  
Bitter Rasmussen Næste mødedato:  18-01-16 
Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 
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