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Skolebestyrelsesmøde  Onsdag 29-08-2018 kl. 18.00 – 21.00 
Indbudte: 
Forældrerepræsentanter: Allan Markussen, Carina Manley Hansen, Dorte Studsgaard, Klara Prang, Pernille Hjort, Sofie lykke Sørensen, 

Tine Grynnerup, Rasmus Kannegaard 

Medarb.repræsentanter: Jesper Rugaard, Birgitte Lynge Kaae 

Elevrepræsentanter:  

Ledelsesrepræsentanter: Bitter Rasmussen, Charlotte Rosenberg  

Afbud:   

 

 

Kl. 18.00 

1. Emne: Konstituering af bestyrelsen 

Sag: Jf. lovgrundlag for skolebestyrelser skal de valgte forældrerepræsentanter konstituere sig med formand og næstformand senest på bestyrelsens første 

møde. Formand og næstformand udgør sammen med skoleleder forretningsudvalget (FU). FU er ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden og varetager evt. 

sager imellem bestyrelsens møder. 

 

Proces: Skolelederen er mødeleder på dette punkt, indtil konstituering er på plads. Den nyvalgte formand overtager mødeledelsen derefter. 

Tid: 10 min. 

Beslutning/Hvem gør hvad: Konstituering udmeldes til forældrekredsen og indberettes til forvaltningen v/skoleleder 

Deadline/opfølgning: August 

Referat: Tine Grynnerup er valgt til formand, næstformand er Pernille Hjort . FU mødes en time forud for skolebestyrelsesmødet og laver dagsorden til 

udsendelse en uge før mødet. 

 

Kl. 18.15 

2 Emne: Siden sidst 

Sag: Korte indlæg om aktuelle emner fra dagligdagen 

Proces: Orientering med korte kommentarer. Emner kan evt. overføres til kommende møder. 
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Tid: 15 min. 

Beslutning: Ingen 
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Deadline: Ingen 

Referat: Skoleåret er kommet godt i gang på trods af regnvejr første skoledag ;). Udskolingslærerne har indstillet til at iPad frie pauser bliver en permanent 

løsning i dette skoleår Der er ansat en projektmedarbejder, som arbejder med elever med for højt fravær, hun har også erfaring med diabetes og har lavet en 

procedure for elever med diabetes 1. Orientering om elevantal og udmeldinger. Der er startet nyt bevægelsesbånd på skolen, som alle klasser deltager i 30 

minutter dagligt. Der planlægges med en pædagogisk weekend d.5.-6. oktober. Skolen lukker klokken 11 denne dag, der vil være bemanding i SFO. 

Skolefest er d.20/9. Indbydelse på vej ud. 

 

 

 

Kl. 18.55 

3. Emne: Lovgrundlag Folkeskoleloven – Styrelsesvedtægt Syddjurs Kommune 

Sag: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196651 

Skolebestyrelsen udfører sin virksomhed med hjemmel i folkeskoleloven paragraf 42-44 – særligt paragraf 44 beskriver bestyrelsens kompetence og 

opgaver. Se link. 

Se evt. også skolens principper og skolens ordensregler på skolens hjemmeside. 

 

Styrelsesvedtægten for skolebestyrelsers arbejde danner ligeledes grundlag for den enkelte skolebestyrelses arbejde. Se link.  

https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/PDF/styrelsesvedtaegt_for_syddjurs_kommunes_skolevaesen_2018.pdf 

 

 

Proces: Kort præsentation og afklarende drøftelse. Plenum. Forberedelse skimning 

Tid: 20 min. 

Beslutning: Ingen 

Deadline: 

Referat: Gennemgang af principper liggende på skolens hjemmeside. Skolebestyrelsen er også ansvarlig for skolens ordensregler. Styrelsesvedtægten for 

skolebestyrelsens arbejde ligger på Syddjurs kommunes hjemmeside. Skoleforum, her mødes skolebestyrelse, politikere og forvaltning. Dialogmøder er 3 

gange årligt og her deltager alle skolebestyrelser fra kommunen.  

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196651
https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/PDF/styrelsesvedtaegt_for_syddjurs_kommunes_skolevaesen_2018.pdf
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Kl. 19.15 

4. Emne: Forretningsorden  

Sag: Drøftelse af forretningsorden for bestyrelsen. Evt. forslag til ændringer. Bilag medsendt. 

Proces: Plenum 

Tid: 15 min. 

Beslutning: FU udarbejder evt. oplæg til godkendelse på næstkommende møde. 

Deadline: Evt. endelig godkendelse på næste møde. 

Referat: FU kigger på den og vender tilbage til bestyrelsen med oplæg til revideret udgave. 

 

 

Kl. 19.30 

5. Emne: Årshjul for bestyrelsens arbejde 

Sag: Årshjul for bestyrelsens arbejde danner grundlag for arbejdet i bestyrelsen henover skoleåret. Årshjulet er et dynamisk dokument, der opdateres 

løbende.  

Proces: Der ønskes input til årshjulet. Plenum. 

Tid: 10 min. 

Beslutning: FU arbejder videre med de indkomne input 

Deadline: Årshjulet udsendes fra FU 

Referat: Der er lavet årshjul ift. skolebestyrelsesmøder og temaer til møderne. Bestyrelsen præsenteres fast for årshjulet. Nye temaer til årshjulet, digital 

dannelse, vikartimer og dækning, toiletter og rengøring, garderober i basisskolen, skolefotografering, kontaktforældre på Hornslet Skole. 

 

 

Kl. 19.40 

6. Emne: Evaluering af tildelingsmodel og inklusion - VIVE 

Sag: Evalueringsinstituttet VIVE har i foråret 2018 gennemført en politisk besluttet evaluering af den nye tildelingsmodel til skolerne (elevtalsbestemt med 

to knæk for at tilgodese forskel i skolestørrelser) og en evaluering af beslutningen om nedlæggelse af de decentrale specialklasser med henblik på størst 

mulig inklusion af alle elever på distriktsskolen og Pindstrupskolen som eneste specialskoletilbud i kommunen. Skoleforum bestående af det politiske 

udvalg, bestyrelsesformænd og skoleledere og forvaltning var samlet 14. august til ekstraordinært møde. Fra Hornslet Skole deltog Tine Grynnerup, Allan 

Markussen og Bitter 



 

HORNSLET SKOLE 
 SYDDJURS KOMMUNE 

 
 

  

 

 

 

5 

 

Proces: Drøftelse af den udsendte evaluering. Læsevejledning – læs notat om økonomi samt sammenfatning s. 5-11 i Evaluering VIVE 

Tid: 40 min. 

Beslutning: Ingen 

Deadline: Evalueringen går til videre politisk behandling i den kommende periode 

Referat: Punktet udsættes til næste møde 

 

 

Kl. 20.20 

7. Emne: Budget 2019 

Sag: Oplæg til det kommunale budget 2019 offentliggøres fredag d. 24. august på kommunens hjemmeside og udsendes til høringsberettigede parter – 

herunder skolebestyrelser og MED-udvalg. Facebook-borgermøde 10. september. 

Proces: Drøftelse. Læsevejledning: Skoler hører til under Familie og Institutionsudvalget – læs afsnit her først. 

Tid: 25 min. 

Beslutning: Input til høringssvar. FU udarbejder endeligt udkast. 

Deadline: 

Referat: Budget 2019 er ikke særlig dramatisk, men i 2020 vil det være skole- og dagtilbudsområdet og ældreområdet, hvor der skal ske besparelser. 

Drøftelse af høringssvar som tages med til FU.  Høringssvar udarbejdes inden for de næste 10 dage. I anlægsbudgettet er der afsat penge til, at der kan 

ombygges ved svømmehalsgangen til nyt spiseareal i 2020/21. Høringssvar laver Tine og Sofie. 

 

Kl. 20.45 

8. Emne: Meddelelser og evt. 

Sag: 

Proces: 

Tid: 

Beslutning: 

Deadline: 

Referat: tema til næste møde: pladsudfordring. 
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Hornslet, 18-08-21 Mødet hævet kl.: 21:00  

Med venlig hilsen Referent: Charlotte 

Rosenberg 

 

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  18-09-24 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 


