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Skolebestyrelsesmøde  

Onsdag 05-23-2018 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, 

Erik, Jonas 

 

 

Ordstyrer: Lise  

Referat: CRO 

 

 

 

1. Siden sidst 
Deltagelse i pilotaften SSP på Kolkærgaard 25. april, dialogmøde med F&I 10. april i Kolind, SFO 

sparringsgruppe, skriftlige prøver er slut, sidste skoledag 9. årgang. 

Referat: 

Pilotaften SSP god aften med oplæg og drøftelse i grupper. Dialogmøde med F&I, der sendes input til 

dem, for at forbedre møderne. Skolens bstemmelser for digitalt udstyr er på intra både for basis og 

udskoling. I juni måned laves der forsøg med iPad frie pauser i udskolingen. SFO sparringsgruppe, der 

er et tema omkring at optimere kommunikationen mellem forældre og SFO. Forældre er inviteret til at 

være med i en fokusgruppe, der er 7 tilmeldte forældre, som så skal deltage i møder hen over året. 

Sidste skoledag for 9.klasse er 30/5. 

 

 
               2. Værdigrundlag 

Sag: Skolebestyrelsen arbejdede på seminar i marts 2017 med input til et nyt værdigrundlag. Alle 

pædagogiske medarbejdere arbejdede med samme på pæd. weekend i september 2018. En 

arbejdsgruppe har herefter henover vinteren lavet et oplæg til et nyt værdigrundlag. Fremlæggelse af 

arbejdsgruppens oplæg. Bilag fra internat marts 17 i Grenå. Til drøftelse og kommentering. v/BLR 

Referat: 

Værdigrundlaget blev drøftet og kommenteret og Bitter melder tilbage til arbejdsgruppen. 

 

3. Ny sektorplan 2018-2022 
Sag: Oplæg til ny sektorplan for området børn og familie er udsendt til høring hos høringsberettigede 

parter. Bilag er udsendt på tidligere mail. Drøftelse og input til høringssvar. v/Lise 

 

 

Referat:  

Lise videresender høringssvar. 
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6.  Skolebestyrelsesvalg 2018 
Sag: En ny bestyrelse pr. 1. august 2018 er valgt ved fredsvalg. De nye medlemmer inviteres til 

mødet d. 11. juni til spisning og et kort møde efterfølgende med præsentation, mødekalender 

m.v. Evaluering af valget herunder de tre åbne møder forud. 

Referat: 

Det har virket godt i år. Uddeling af scones og flyers og synligheden er givet godt ud. Videoen 

fungerede. De åbne møder ønskes fortsat næste skoleår. 

 

 

7. Skoleforum  
Sag: Der er indbudt til Skoleforum tirsdag d. 19. juni med deltagelse af formand og skoleleder. 

Dagsorden er udsendt. Information v/Lise 

Referat: 

VIVE har været i gang med evaluering af  inklusion og tildelingsmodel. SF har indkaldt til 

offentligt møde ang. tildelingsmodel for Rosmus, Molsskolen og Hornslet Skole. Mødet 

afholdes på Molsskolen d.4/6. Lise deltager som repræsentant for bestyrelsen her. 

 

 

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

● Nyt tiltag på 0. årgang 

● Uddannelse af skolepiloter 

● Organisering af udvidet holddeling 

● Projekt Fremmøde 

● Åben skole med bevægelse 

● Skolehytten/Udeskole 

● FabLab på 5. årg. (tidligere orientering) 

● Projekt Mestring 2. årg. Og Track 4. årg. (tidligere orientering) 

● Kompetenceløft – moduler – PLF/kommunalt tiltag 

 

Referat: 

Der sendes 7 afsted på skolepilotuddannelsen næste skoleår. Organisering af udvidet 

holddeling, vi arbejder videre på, at der skal være plads til alle og med et ressourceorienteret 

syn. Projekt fremmøde, der ansættes en person til en 2-årig projektstilling. Åben skole og 

bevægelse har vi ansat en som skal have fokus på åben skole og bevægelse og indgå i et tæt 

samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Skolehytten/udeskole, lærer på skolen og 

friluftsvejleder har fået timer til at få etableret et samarbejde med alle klasser og lærere på 

skolen ift. at få lavet noget udeskole og benytte skolehytten. Kompetenceløft, flere er i gang 

med uddannelse og nye starter op. Nyt kommunalt tiltag, professionelle læringsfællesskaber 

fortsætter de næste tre år og det vil både være pædagoger, lærere og ledelse der er med. 

 

8. Budget 2019 
Sag. Orientering om etablering af madordning fortsat. 

Referat: 

Der er lavet en tidsplan, 1. behandling 19/9 og 2. behandling 10/10. Hvis der skal laves en ordentlig 

plads til madordning, er det vurderet til, at der skal bruges 5 mio. 
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Hornslet, 18-05-15 Mødet hævet kl.:  

Med venlig hilsen Referent:   

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  18-06-11 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 


