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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

 

Skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag 26-02-2019 kl. 18.00 – 21.00 

Indbudte: 

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

Pernille Hjort, Sofie lykke Sørensen, Tine Grynnerup, Lina 

Medarb.repræsentanter: Jesper Rugaard, Birgitte Lynge Kaae 

Elevrepræsentanter: Jonas Hyllested, 9.a, Emilia Grønnesby 9.b 

Ledelsesrepræsentanter: 

Indbudte gæster: 

Bitter Rasmussen, Jens Sønderbæk  

Linda Andersen, Karin Kjeldsen, Anders Houlberg Bendtsen, Mikkel (stud.) 

Afbud:  Ingen 

 

Ordstyrer: Tine  

Referat: Jens 

 

1. Tema om 1:1 og mobiltelefoner 

Sag: Foråret 2019 evalueres kommunens 1:1 løsning med ipads til alle elever. Evalueringen forventes 

fremlagt sommeren 2019. Samtidigt drøftes skoleipads samt mobiltelefoner i skolen ofte i medierne. 

Temadrøftelsen tager afsæt i skolens nuværende regler for brug af ipads og mobiltelefoner i skoletiden. 

Drøftelsen skal bidrage til bestyrelsens arbejde med en evt. revision af skolens princip for digital 

dannelse. Til drøftelsen er inviteret medarbejdere fra skolens PUC-team (Pædagogisk Udviklings 

Center), som er skolens ressourceteam vedr. IT, digitale kompetencer m.v.  

 

Bilag: Ipadregler, princip digital dannelse samt skolens ordensregler. 

 

Drøftelsen indebar forskellige perspektiver både angående brugen af ipads og mobiltelefoner. 

Konklusionen på drøftelserne blev at bestyrelsen i samarbejde med skolen vil arbejde på at revidere 

det nuværende princip, og evt. regler. Herunder følger input fra drøftelserne: 

 

iPads 

 iPads er et fantastisk redskab i undervisningen i udskolingen 

 det kan være vanskeligt at få dem lagt væk 

 der må ikke spilles i pauserne, og det oplever man generelt overholdes 

 i indskolingen anvendes de knapt så meget – der arbejdes meget med bevidstheden om, hvornår 
iPaden skal tages frem 

 forældre opfordres til at gå på ”minuddannelse.dk” for at orientere sig om, hvad iPaden rent faktisk 
anvendes til i undervisningen 

 udgangspunktet er, at iPaden anvendes relevant, og der reageres når/hvis uhensigtsmæssig brug 
konstateres 

 der er hverken i bestyrelse eller blandt personale fokus på eller ønske om regler om generel 
begrænsning af brug af iPads i skolen 

 fra forældreside tilkendegives, at det tydeligt mærkes, at der har været fokus på digital dannelse 

 med udleveringen af iPads til alle, er der flyttet en del konflikter med hjem 

 anvendeligheden af iPads i udskolingen er undersøgt, og den kan opfylde behovet. Der er dog udvidet 
funktionalitet ved brug af PC/Mac, og der er opmærksomhed på, at der i f.eks. gymnasiet overvejende 
anvendes PC/Mac 

 Nogle forældre har gode erfaringer med at begrænse brug af iPads om morgenen før skoletid. Samtidig 
er det konstaterbar at det ofte påvirker eleverne negativt, da iPads forstærker følelsen af belønning.  
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 PUC Teamet gjorde opmærksom på at teknisk er det uhensigtsmæssigt hjemme at begrænse 
muligheden for at installere Apps, da der fra skolens side ”rulles Apps ud”, som indgår i undervisningen. 

 Påvirkning og skabelse af gode vaner skal helst ske tidligt (0. – 1. klasse) og skal drøftes forældrene 
imellem. Bevidsthed om og indførelse af ”skærmfri tid” er et nyttigt redskab. 

 iPads skal efter politisk beslutning udleveres til alle, og det er ikke en mulighed at lade den blive på 
skolen i de mindste årgange 

 opfordring til at lave en undersøgelse af, hvor mange børn, der er ”ramt” af begrænsninger i brugen 
hjemme for at skabe fælles forståelse blandt forældre for, at det er OK og fornuftigt 

 

Mobiltelefoner 

 stigende problem i udskolingen 

 der opleves blandt elever stor forskel på, hvor konsekvent lærerne indsamler telefoner, eller reagerer 
på brug af telefoner i timerne – konsensus er vigtig! 

 der er tegn på, at der blandt elever, forældre og personale er enighed om at forsøge at begrænse 
brugen, for på den måde at styrke fællesskabet 

 

2. Siden sidst og nyt fra elevrådet 
Sag: National trivselsundersøgelse i maj-juni elever. Trivselsdag med fastelavn. Skoleløbet uge 14 

planlægges nu. Proces klassedannelse til 6. årgang er i gang – informationsmøde for forældre er 

afholdt. Nyt tag på hovedbygning i sommerferien. 

 

Elevrådet 

 har været på Ungerigsdagen for at søge penge til forbedringer i og omkring klubben – desværre uden 
resultat 

 der har været afholdt Skolevalg for 8. – 9- årg., hvor der har været repræsentanter fra de politiske 
partiers ungdomsafdelinger. Socialdemokratiet var valgets vinder på Hornslet Skole, der var 
begejstring for deltagelse i projektet. 

 Opfordring til elevrådsmedlemmerne om at gøre reklame for elevrådet inden forman og næstformand 
skal forlade posten. 
 

 Siden sidst skolen 

 Den nationale trivselsmåling sker i maj-juni måned 

 Fredag den 1. marts er national trivselsdag, hvor vi kobler fastelavn på.  

 Skoleløb (Rynkebyløbet) sidste dag før Påske. Det er et sponsorløb til fordel for børn med 
lungesygdomme. Program følger. 

 Klassedannelse på 6. årg. Der har været afholdt møde med forældre, og processen er nu i gang med at 
sammensætte klasserne.  

 Vi har fået etableret en ny multibane – delvis finansieret af sponsorat fra VARO. Banen bygget af 
skolens tekniske servicemedarbejdere. 

 Der er indgået aftale mellem Djurs Lærerforening og Syddjurs Kommune om arbejdstid. 
Fast nettoårsnorm på 1.680 timer – heraf 120 timer til egen disponering. 

 Skift af rengøringsselskab 1. marts 

 Nyt tag på hovedbygningen og nyt indgangsparti på vej. Sættes med al sandsynlighed i gang henover 
sommerferien 

 

3.  Folkeskolereform og Skoleåret 2019-2020 

Sag: Fremlæggelse af de væsentligste justeringer i reformen og oplæg til skoleårets planlægning i 

konsekvens heraf.  
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 1 lektion idræt pr. årgang på mellemtrin flyttes til udskolingen 

 +1 lektion tysk på 5. årg, +1 lektion billedkunst på 6. årg., +1 lektion historie på 9. årg. 

  1 lektion dansk flyttes fra 3. til 2. årg. 

 Forkortelse af skoledagen i indskolingen på 2,25 timer 

 Mulighed for forkortelse af skoledagen på øvrige årgange. 

 Obligatorisk valgfag på 7. og 8. årgang med mulighed for prøveaflæggelse 

 Konfirmationsforberedelse bliver fremadrettet en del af den understøttende undervisning   

 Syddjurs Kommune initiativ: ”Iværksættteri” som valgfag i udskolingen – formentligt på 9. 

årg.    

 

 De nævnte ændringer indfases på forskellige tidspunkter – mere information følger. 

 

3.1 Skoledagens organisering: 

Indstilling til beslutning om overgang til lektioner a 45 min., adskillelse mellem fagfaglig undervisning 

og understøttende undervisning m.v. 

 

Orientering og godkendt af bestyrelsen. 

 

3.2 Skoledagens længde: 

Skoledagen forkortes på 0.-3. årgang jf. politisk beslutning. På 4.-9. årgang KAN skoledagen forkortes 

med op til 2 timer. Indstilling til beslutning vedr. evt. forkortelse på 4.-9. årgang. 

 

Orientering. Skolen arbejder videre med planlægningen af kommende skoleår, herunder evt. 

indarbejdelse af forkortelse af skoledagen på 4.9. årgang. 

 

3.3 Antal klasser 2019-2020 

Fremlæggelse af ledelsens overvejelser vedr. antallet af klasser pr. årgang samt sammenhængen 

mellem antal klasser og øvrige ressourcer i dagligdagen. Punktet genoptages på kommende møde til 

beslutning. 

 

Orientering. Skolen arbejder videre med planlægningen af kommende skoleår. Dilemmaet står mellem 

flere mindre klasser, færre ressourcetimer VS. færre større klasser, flere ressourcetimer. 

 

5. Opfølgning internat 

Sag: Opfølgning på de udarbejdede handleplaner vedr. kommunikationsstrategi m.v. Bilag: 

Handleplaner 

 

 Børnekulturnat. Skolen vil meget gerne deltage, men det skal forberedes. Planlægningsmøde den 2. 
maj. 

 Carina talt med distriktsrådet. Generalforsamling 27. marts kl. 19 i Hallen. Carina og Lina deltager. 
Skolebestyrelsen opfordrer alle med interesse  for det lokale arbejde til at møde op. 

 

6. Meddelelser og evt. 

 

 Orientering om projekt under huskunstner-ordning. Fernisering under Børnekulturnat. 

 

7. Personale 

 
Pr. marts tiltræder ny pæd. Leder Marlene Ankjær. Ligeledes konst. Pæd. Leder Annette Buur. 
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Hornslet, 19-02-19 Mødet hævet kl.: 21:05 

Med venlig hilsen Referent:  Jens Sønderbæk 

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  2019-03-25 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 


