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Skolebestyrelsesmøde  Mandag 24-09-2018 kl. 18.00 – 21.00 
Indbudte: 

Forældrerepræsentanter: Allan Markussen, Carina Manley Hansen, Dorte Studsgaard, Klara Prang, 

Pernille Hjort, Sofie lykke Sørensen, Tine Grynnerup 

Medarb.repræsentanter: Jesper Rugaard, Birgitte Lynge Kaae 

Elevrepræsentanter: Jonas Hyllested og Emilia Grønnesby 

Ledelsesrepræsentanter: Bitter Rasmussen, Charlotte Rosenberg  

Afbud: Dorte Studsgaard, 

Jonas Hyllested 

Emilia Grønnesby  

 

 

 

Kl. 18.00 

1. Emne: Siden sidst 

Sag: Gensidig orientering. Oplæg Per Schultz Jørgensen. Skolefest – behandles nedenfor. 

Proces: v/skoleledelsen, andre 

Tid: 15 min. 

Beslutning/Hvem gør hvad: 

Deadline/opfølgning:  

Referat: 

Per Schultz Jørgensen var på skolen og holde oplæg for forældre og personale. Godt initiativ og 

opfordring til at flere forældre deltager, måske bruge flere medier at reklamere i.  

 

 

Kl. 18.40 

2 Emne: Budget 2019 

Sag: Status og opfølgning på budgetprocessen efter byrådets 1. behandling 19.09 og Borgermødet i 

Kolind torsdag d. 20. september.  

Evaluering af åbent møde med politikere mandag 17.09 

Proces: Drøftelse og evt. beslutning om videre initiativer. 

Tid: 30 min. 

Beslutning:  

 

Deadline:  

Referat: 

Der laves ikke flere høringssvar. Punktet kommer på næste skolebestyrelsesmøde. Stor ros til 

forældregruppen for deres opbakning til mødet. Artikler til ugeaviser laves i udgangspunkt heller ikke, 

vi satser på at påvirkningen til nu har sat de nødvendige spor hos politikerne. 

 

 

Kl. 19.10 

3. Emne: Evaluering af kursus for nye bestyrelser 12/09 i Kolind 

Sag: Evaluering med input fra deltagere i kurset. Evalueringen rækker ind i punkt 4 og punkt 5. 

 

Proces: Runde med input fra deltagere i kurset. 

Tid: 10 min. 
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Beslutning:  

Deadline: 

Referat: 

Fint og overbliksskabende. Meget kompakt møde. Godt med vidensdeling bestyrelserne imellem. 

Håndbøgerne indkøbes ikke. 

 

 

Kl. 19.20 

4. Emne: Forretningsorden 

Sag: FU har lavet oplæg til revideret forretningsorden jf. drøftelse på august-mødet. Bilag eftersendes. 

 

Proces: Plenum 

Tid: 10 min. 

Beslutning: Til beslutning 

Deadline:  

Referat: 

Den er revideret og godkendt af bestyrelsen. 

 

 

Kl. 19.30 

5. Emne: Årshjul for bestyrelsens arbejde 

Sag: Et årshjul indeholder bestyrelsens ønsker og prioriteringer for arbejdet i bestyrelsen herunder 

arbejdet med formulering af nye principper samt revision af nuværende principper. Målet med 

drøftelsen er at få udarbejdet en (prioriteret) liste med emner/temaer/arbejdet med principper m.v. for 

2018-19 og videre. Ligeså at få besluttet, hvordan bestyrelsen arbejder eks. nedsættelse af 

arbejdsgrupper i forbindelse med principper, høringssvar, oplæg til dialogmøde med 

kontaktforældrerådene osv. 

Årshjul med input fra første møde til bestyrelsens møderække samt temaer og emner for bestyrelsens 

arbejde udsendes forud for mødet. Forslag om internat for bestyrelsen i januar. Doodle udsendes forud 

for mødet.  

Proces: Gruppedrøftelse efterfulgt af plenum 

Tid: 60 min. 

Beslutning: FU arbejder videre med årshjulet som dynamisk dokument 

Deadline: 

Referat: 

Forslag til emner/temaer: 

digital dannelse, skole/hjem samarbejde, kommunikation, deltagelse af medarbejdere ift. præsentation 

af tiltag, som er i gang på Hornslet Skole, åbne møder, skoledagens længde, kontaktforældre, SFO. FU 

arbejder videre med årshjulet.  

 

 

Kl. 20.30 

6. Emne: Evaluering af skolefesten 

Sag: Den årlige skolefest blev afviklet torsdag d. 20. september. Der ønskes en evaluering fra et 

forældreperspektiv. Medarbejderne evaluerer også og alle input samles i en drejebog. 

Proces: 

Tid: 15 min. 



 

HORNSLET SKOLE 
 SYDDJURS KOMMUNE 

 

 

  

 

 

 

3 

 

Beslutning: Ingen 

Deadline: 

Referat: 

Det var godt: 

Dejligt, at det var udendørs, rigtig mange aktiviteter og god plads, store cirkustelt fungerede godt. 

Dejligt med engagerede børn dagene op til. Overvejelse om man skal holde fast i konceptet. 

Udvikles på: 

Bedre program til de aktiviteter, der ikke var i det store telt, bedre synlighed, opmærksomhed på om 

behovet for fællesspisning og tydelighed omkring det. Opmærksomhed på om skolefesten skal deles 

op. Bedre oversigtskort, der kan læses og tydelig indgang. Der kan være forskellige behov hos nye 

forældregrupper kontra veletablerede forældregrupper. 

 

 
 

Hornslet, 18-09-17 Mødet hævet kl.: 21:00 

Med venlig hilsen Referent: CRO  

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  18-10-23 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 


