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Skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag 16-01-2018 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:   

 

Ordstyrer: Lise  

Referat: CRO 

 

Velkommen til et nyt kalenderår! Bestyrelsens første møde i det nye år byder på en nyskabelse, idet 

første del af mødet er et åbent møde, hvor interesserede forældre ved skolen inviteres til at deltage i 

punkterne 1 og 2. Punkt 1 er et orienteringspunkt og punkt 2 er et oplæg med efterfølgende drøftelse 

ved to lærere om et pilotprojekt med elevnære samtaler (skole/hjemsamtaler), som gennemføres i år i 

en række klasser.  

 

Der spises et enkelt aftensmåltid efter punkt 2 og interesserede forældre er velkomne til at tilmelde sig 

spisning som afslutning på det åbne møde. Tilmelding sker ved at sende en besked på intra til 

skoleleder Bitter Rasmussen senest fredag d. 12. januar kl. 12.00. 

 

1. Siden sidst 

Dialogmøde med F&I-udvalget 04.12.17. Renovering af gulvbelægning på elevtoiletter. Renovering af 

tag på hovedbygning forår/sommer 2018. Orienteringspunkt. 

Referat: 

Ny afdelingsleder er startet op 2. januar. Hun er kommet godt i gang. Der har været grøn uge i sidste 

uge, projektopgave i udskoling. I medierne kører en sag lige nu omkring deling af ulovlige billeder og 

film. På Hornslet Skole er der fokus på det oplæg ved Jacob Brøndum både til lærere og forældre og i 

uge 6 (sex) vil der være fokus på det i undervisningen. F& I har der været dialogmøde, nyt dialogmøde 

i marts. Der arbejdes videre med en madordning på skolen. Elevtoiletter har fået ny gulvbelægning, 

som burde være nemmere at rengøre og lugtfrie.  

 

2. Tema om elevnære samtaler 

Sag: En række klasser gennemfører i foråret pilotprojekt om elevnære samtaler, som en ny måde at 

afvikle skole/hjemsamtaler på. Elevnære samtaler er samtaler, hvor elev og lærer forud har planlagt et 

oplæg og hvor eleven herefter i samtalen fremlægger og fortæller for forældrene evt. med støtte fra 

læreren undervejs. Der afvikles flere samtaler på samme tid. Oplæg og efterfølgende drøftelse. V/ 

lærerne Line Houlberg og Anders Bentzen. 

Referat: 

Gennem elevnære samtaler ønsker vi, at understøtte det overordnede mål; at alle elever bevarer og 

øger deres lyst til læring igennem hele skoleforløbet. Formålet med projektet er, at eleverne tager et 

personligt medansvar for deres skolepræstationer, at de bliver fortrolige med processen med at 

selvevaluere og reflektere samt at fremme en åben og ærlig dialog mellem elever, forældre og 

lærere.Ved at give forældre indblik i det daglige arbejde, ønsker vi, at motivere og frembringe 

elevernes stolthed herved. Syv frivillige klasser fordelt på fire årgange deltager i år. 
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3. Princip for fagfordeling 

Sag: Forud for planlægning af det kommende skoleår skal princip for fagfordeling revideres. 

Princippet er vedhæftet. Til beslutning. 

Referat: 

 

Princippet drøftes og revideres. Bitter renskriver og sender rundt til kommentar. 

 

4. Skoleåret 2018- 19 
Sag: Orientering om det indledende arbejde med planlægningen af det kommende skoleår, herunder 

om elevtal, klassefordeling, normering m.v. Endvidere orientering om udviklingen i børnetallet i 

Hornslet i de kommende år. V/Bitter 

Referat: 

Budgetelevtal på 806 elever også i kommende skoleår. Der har været indskrivning til kommende 

0.klasser. Pt er der 72 indskrevne elever til 0. årgang. Næste år vil der være en mindre årgang end 

tidligere år. De næstfølgende to år vil til gengæld være store. 

Forældremøde i februar omkring kommende 6. årgang. 

 

 

5. Årsmøde 23.01 - forældreoplæg om digitale medier 

Sag: Der er udsendt indbydelse til forældreoplæg ved Jacob Brøndum, Center for Digital Dannelse 

tirsdag d. 23. Januar. Forud udsendes bestyrelsens beretning til forældrekredsen. Drøftelse af indhold i 

beretning. V/Lise 

 

 

6.  Evaluering skolefest 

Sag: Der blev afholdt skolefest torsdag d.16. november. Arbejdsgruppen har efterfølgende foretaget 

evaluering. Fremlæggelse af punkter fra evalueringen og bestyrelsens input. Evalueringen indgår i den 

udarbejdede drejebog vedr. Skolefest. V/Bitter 

Referat: 

Den samlede evaluering er en generel stor tilfredshed med skolefesten, der var meget at se og tage sig 

til og på trods af mange mennesker på samme sted, så fungerede det. God idé med bod til 

skolebestyrelsen, hvilket også ønskes til næste år. Det anbefales at man afholder skolefesten i den 

samme uge hvert år, så forældre har mulighed for at kende en ca. dato i god tid. 

 

7. Meddelelser og evt. 

Referat: 

Intet til dette punkt. 

 

 

 

 

 

 
 

Hornslet, 18-01-09 Mødet hævet kl.:  

Med venlig hilsen Referent:   

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  18-02-28 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 
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