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Skolebestyrelsesmøde  

Onsdag 28-02-2018 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: Torben Andersen  

 

Ordstyrer: Lise  

Referat: CRO 

 

 

Åbent møde: Bestyrelsen inviterer til ”åbent møde” fra kl. 18.00 – 19.00 til spisning først og herefter 

punktet om Digital Dannelse/oplæg til rammer og procedurer i dagligdagen på skolen. Det er 

selvfølgelig muligt at undlade at deltage i spisningen og blot møde til kl. 18.25. 

 

Deltagere bedes sende en mail til bir@syddjurs.dk senest fredag kl. 10.00 af hensyn til forplejningen. 

 

Afdelingsleder Jens Sønderbæk deltager i mødet/dele af mødet. 

 

 

1. Siden sidst 
I 2019 vil Aula erstatte alle landets folkeskolers brug af SkoleIntra. Aula bliver fremtidens 

kommunikationskanal mellem forældre og medarbejdere i folkeskolen og SFO. Alle landets dagtilbud 

vil tage Aula i brug i 2020. Forældre får dermed en fælles, ensartet og let genkendelig indgang for 

deres børn fra vuggestue til de går ud af folkeskolen. I efteråret 2018 uddannes to superbrugere pr. 

skole forud for Aulas opstart i Syddjurs Kommune i perioden januar - maj 2019. 

Madordning på skolen: Der samarbejdes med team Ejendomme om et udkast til 

ombygning/renovering/genopretning af svømmesalsgangen med henblik på indretning af køkken og 

spiseområde. Det vil blive nødvendigt at ansøge om anlægsbevilling. 

OK18: Forhandlingerne om overenskomster for de statsansatte og ansatte i kommunerne er brudt 

sammen. Lykkes det ikke at nå til enighed, kan konflikt/strejke/lock out blive en realitet. Skolens 

ledelse følger naturligvis udviklingen tæt. 

2. Regnskab 2017 og budget 2018 

Sag: Fremlæggelse af regnskab 2017 og budget 2018. Til godkendelse. v/JSØ 

Referat: 

Budget og regnskab er godkendt. 

 

Kl. 17.40 

3. Sag: Skoleåret 2018- 19 
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Sag: Ledelsens oplæg til klasseantal og timefordelingsplan til skoleåret 2018-19. Bilag på mødet. Til 

beslutning. v/BLR 

Referat: 

Der bliver 34 klasser i skoleåret 2018-19; 21 i basis og 13 i udskolingen. Godkendt. 

Timefordelingsplan følger ministeriets vejledende timetal. Ressourcetimer forventes at være på ca. 

samme niveau som skoleåret 2017-18. Godkendt. 

 

 

3. Digital Dannelse 
Sag: Evaluering af forældreaften med oplægget: ”Forælder til en digital indfødt” ved Jacob Brøndum. 

Oplæg om lærernes arbejde med at beskrive en ramme/procedure for anvendelsen af iPads og 

mobiltelefoner i skolen samt undervisning i digital dannelse på alle klassetrin. I drøftelsen inddrages 

skolens princip om digital dannelse med henblik på evt. justeringer. v/BLR 

Til drøftelse. Bilag: Princip Digital Dannelse.  

Referat: Udkastet er blevet drøftet og kommentarer tages med tilbage til arbejdsgruppen. Princippet 

drøftes igen og bliver mere overordnet, det tages op på senere skolebestyrelsesmøde. I princippet 

indarbejdes mere tydelige holdninger til brug af digitale medier og digital dannelse... 

 Det er skolebestyrelsens holdning at brug af digitale medier skal understøtte læring og sociale 

fællesskaber i skoletiden, hvorfor brugen af sociale medier via de udleverede iPads vil blive diskuteret 

yderligere. 

 

4. Princip skoledagens organisering 
Princippet skal revideres. På baggrund af to konkrete oplæg laves gruppearbejde med efterfølgende 

drøftelse og indstilling til FU, som færdiggør princippet til efterfølgende godkendelse i bestyrelsen. Til 

drøftelse og efterfølgende beslutning. Bilag. v/BLR 

Referat: Udsættes til senere møde. 

 

6.  Skolebestyrelsesvalg 2018 
Sag: Forvaltningen har udsendt tidsplan. Datoer er booket jf. tidsplanen. Hvordan får vi motiveret til at 

stille op? Bilag. v/BLR 

Referat: 

Der er valg 16/5, opstillingsmøde/valgmøde 17/4 er der er enighed om at der skal laves en aktiv indsats 

for at få andre forældre på banen. Dorte og Tine genopstiller, resten ønsker ikke at fortsætte, eller har 

børn, der forlader skolen. Bitter undersøger ang. flyers, der omdeles en morgen lige efter påske, hvor 

der deles fx scones ud. Morgenkaffe i SFO samme dag. Der laves en lille video, der lægges på 

youtube. 

 

6. Meddelelser og evt. 

Der har været fest for 8.årgang her på skolen, arrangeret af forældre. Frem til sommer vil 

ungdomsklubben have åben hver fredag.  

 

 

 

 

 

 
 

Hornslet, 18-02-19 Mødet hævet kl.:  
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Med venlig hilsen Referent:   

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  18-04-05 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 


