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Skolebestyrelsesmøde  

Torsdag 05-04-2018 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: Jesper Lillelund, 

Torben Andersen, Bettina 

Damm, Birgitte Lynge  

 

 

Ordstyrer: Lise  

Referat: CRO 

 

Åbent møde: Bestyrelsen inviterer til ”åbent møde” fra kl. 17.00 – 18.00, hvor alle forældre ved skolen 

er velkommen til at deltage i en drøftelse af temaet ”kommunikation”. Efterfølgende er deltagelse i 

spisning sammen med bestyrelsen en mulighed – tilmeld hertil senest tirsdag d. 3. april kl. 10.00 af 

hensyn til madbestilling. Tilmelding til spisning sker ved at sende en mail til bir@syddkurs.dk  

 

1. Siden sidst 
Tidlig SFO pr. 1. april  

Ny formand for F&I-udvalget, Kirstine Bille, på besøg 9.4. 

Trivselsundersøgelse pågår. 

Seneste nyt vedr. strejke/lockout varsel 

Teaterfestival i uge 16 

Referat: 

De nye 0.klasse børn er startet, fin start. 

Kirstine Bille kommer på besøg på mandag i en halv time. Fortælle om, hvad vi på Hornslet Skole er 

stolte af og hvad vi er udfordret på. Vi er udfordret på plads, vi savner holdrum, grupperum og rum til 

forskellige aktiviteter og ønsket om at få etableret en madordning. Opgaven med at skabe inkluderende 

læringsfællesskaber er også et stort fokusområde. Udfordring med elever i udskoling, som har dansk 

som andetsprog og som er kommet til landet for nyligt. Vi er stolte af den måde, vi arbejder med tidlig 

SFO på og udviklingen med 0.klasser. iPadregler arbejdes der med og bliver præsenteret. Vi har en 

velfungerende og dynamisk skole. 

Vi er i gang med den årlige trivselsundersøgelse lige nu. 

Strejke/lockout, der er stilhed lige nu. 

Teaterfestival i uge 16, der er lavet et fint program, alle elever kommer til at opleve teater i denne uge. 
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2. Kommunikation mellem skole og hjem 

Sag: For ikke så mange år siden, foregik kommunikationen mellem skole og hjem via elevens fysiske 

(lille) kontaktbog. Eleverne havde måske en fysisk lektiebog – måske ikke. I dag er det muligt at gøre 

stort set alt i skolen ”gennemsigtigt”, fordi kommunikation er blevet ”let”. Det kan have den slagside, 

at mor og far også er ”med i skole” og skal de det? Omvendt skal der ikke ske meget på 

hjemmefronten, før skolen forventer at få det at vide – er det altid godt? Drøftelsen skal klargøre de 

forskellige roller i kommunikationen, samt hvilken information/kommunikation hhv. forældre og 

skolen ønsker/anser for hensigtsmæssig – i en travl hverdag og i et dannelsesperspektiv. Kom og 

deltag i debatten. Oplæg med afsæt i nuværende ramme for information/kommunikation mellem skole 

og hjem. Drøftelsen opsamles i et notat, som bringes ind i forbindelse med bestyrelsens revision af 

princip for skole-hjem samarbejde efterfølgende. v/BLR 

 

Referat: 

Forslag: 3 gæster var dukket op til det åbne punkt. I mindre grupper blev nuværende princip samt 

arbejdspapir omkring kommunikation drøftet. En oplevelse var at der egentlig findes nogle udmærkede 

principper/arbejdspapirer men at de nok ikke når helt ud til hele forældregruppen. Der blev snakket 

vision for kommunikation, eks. at vi når hinanden med det væsentlige. Drøftelserne indebar yderligere 

ideer og input som tages med i det kommende arbejde med emnet:  

- At rollen som kontaktforældre også indeholder noget omkring forventninger til kommunikation 

mellem klasse og skole (evt. skrives ind i princip om kontaktforældre) 

- Ønske om mere ensartet kommunikation til forældre på tværs af årgang/klasser. 

- At der fastlægges møde mellem lærere og kontaktforældregruppe nogle gange årligt.  

- Fastholdelse af at kommunikation mellem skole og hjem foregår på intra. 

Det blev foreslået at der udarbejdes en decideret kommunikationsstrategi der tydeliggør de forskellige 

roller og forventninger, som derefter formidles ud. Dette arbejde fortsætter den nye bestyrelse med efer 

sommerferien. 

 

 

3. Princip skoledagens organisering 
Sag: Nuværende princip skal revideres, da den aktuelle organisering af skoledagen er ændret. Bilag 

udsendes. v/BLR 

Udsættes til næste møde 

 

 

4.  Skolebestyrelsesvalg 2018 
Sag: Der er valg til bestyrelsen i april/maj. Status på initiativer i forhold til at informere/motivere til 

opstilling. v/BLR, CRO 

Referat:  

Der uddeles scones og flyers til forældre på onsdag d.11/4. Jesper og Charlotte laver en plan. Der laves 

en lille video, hvor skolebestyrelsen fortæller lidt om arbejdet. Tine, Dorte og Lise mødes og laver 

video. 

 

 

5. Dialogmøde for bestyrelser med F&I-udvalget 
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Sag: Tirsdag d. 10. april kl. 16.30-18.30 er der indbudt til dialog med det nytiltrådte politiske udvalg. 

Dagsorden til mødet er videresendt til bestyrelsen. Fordrøftelse af oplæg til sektorplan 2018-2022 på 

børne- og skoleområdet. Sektorplanen sendes officielt til høring fra d. 8. maj. Høringssvar fra 

bestyrelsen kan derfor færdiggøres på bestyrelsens møde d. 23. maj. Bilag bedes læst forud for mødet. 

v/Lise 

Udsættes til næste møde 

 

 

6.  Skoleåret 2018-2019 
Sag: Orientering om den igangværende planlægning af det kommende skoleår. v/BLR 

Udsættes 

Notat: 

Næste skoleår kommer der et fag, som hedder FAB/LAB og bliver på kommende 5.årgang og 1 time 
ugentligt.  FabLab er en forkortelse for FabrikationsLaboratorium. Her kan skoleelever fremstille næsten alt 
ved hjælp af teknologier såsom programmeringsværktøjer, 3D-printere og vinylskærere. Udviklingen af FabLab 
i folkeskolen skal ses i forlængelse af mere traditionelle værksteder som billedkunst, håndarbejde og sløjd. 
 

 

 

 

 

 
 

Hornslet, 18-03-30 Mødet hævet kl.:  

Med venlig hilsen Referent:   

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  18-05-23 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 


