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Skolebestyrelsesmøde  

Mandag 29-04-2019 kl. 18.00 – 21.00 

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

Pernille Hjort, Sofie lykke Sørensen, Tine Grynnerup, Rasmus,  

Medarb.repræsentanter: Jesper Rugaard, Birgitte Lynge Kaae 

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

Ledelsesrepræsentanter: Bitter Rasmussen, Jens Sønderbæk, Marlene Ankjær 

Afbud: Pernille Hjort, 

Jonas Hyllested 

Gæst: Ida Uhrenholt 

 

 

Ordstyrer: Tine  

Referat: Marlene 

 

 

Kl. 18.00 

1. Velkommen til møde  
Præsentationsrunde 

 

Kl. 18.05 

2. Siden sidst og nyt fra elevrådet 
Sag: Rynkebyløbet. Udtræksprøver 2019. Skriftlige eksamener lige om lidt. Politisk beslutning om 

affaldssortering. 

- Rynkebyløbet, eleverne havde en god oplevelse, det var en kort rute for de store elever. 

Lærerne må gerne fortælle lidt mere om konceptet inden på nogle årgange, skolen indtjente 

samlet ca. 63.000 kr. Øvelser og materiale på hjemmesiden. Skolen evaluerer og justerer til 

næste skoleår.  

- Udtræksprøver, 9A - skriftlig biologi og mundtlig historie, 9B - skriftlig geografi og mundtlig 

samfundsfag, 9C - mundtlig idræt og kristendom. Skriftlige prøver fra den 6.5 – 8.5, mundtlige 

prøver fra den 3.6. Tilsyn under prøverne. Pjece til eleverne som sendes ud til eleverne vedr. 

hjælpemidler samt gode råd. Emilia pointerer, at regneregler.dk er nødvendig.  

- Affaldssortering, alle institutioner i kommunen skal i gang med at sortere, således eleverne 

også inddrages. Økonomien til anlæg, beholdere osv. skal gerne varetages af 

bygningsafdelingen, da ejendomsservice er taget ud af skolens drift. Budget, beslutninger og 

prioriteringer bør ligge i bygningsafdelingen.  

- Børnekulturnatten, torsdag den 2.5 kl. 16.30-18.00 planlægges natten, Klara og Birgitte 

deltager. Skolen tænkes ind i arrangementet fremover.  

- Årsresultatet for 2018 på Børn & Læringssområdet er nu kommet, det ses ikke tydeligt, at 

ændringen i tildelingsmodellen var nødvendig.   

- Elevrådet, har været møde i Syddjurs Fælles Elevråd (SFE), Emilia var fraværende.  

 

Kl. 18.25 

3.  Budget 2020 
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Sag: Seneste nyt fra formandens deltagelse i Implement-proces i forbindelse med budget 2020. 

Orienteringspunkt. v/Tine 

- Foreløbige analyser viser de 7 tematikker, se nedenstående. De indbudte skolebestyrelser blev 

bedt om at komme med løsninger og tanker omkring tematikkerne. Der blev bl.a. talt om 

ændring af skolestrukturen i form af færre overbygningsskoler. Vi afventer rapporten fra 

Implement. Vi skal være obs. på de foreslåede effekter af besparelserne.  

- Temaer fra Implement: 

1. Skoler: Udgifter til skoler, flere overbygningsskoler, fælles administrative løsninger, 

2. Dagtilbud: bedre planlægning, støttefunktioner flyttes ud lokalt 

3. Fælles: effektivisering af PPR, reduktion af fælles kompetenceudviklingsmidler 

4. Administration og digitalisering: lavere adm. Udgifter, justering af 1:1 løsning 

5. Specialelever: højere inklusionsgrad, færre udgifter til køb i andre kommuner 

6. Ungdomsskolen: tilpasning af klubber til behov og færre lokationer 

7. 10. klasse: færre i 10. klasse 

 

Kl. 18.35 Spisning 

 

Kl. 19.00 

4. Hornslet i udvikling  

Sag: Temadrøftelse med afsæt i nyeste befolkningsprognose og distriktsrådsmødet senest. Gæst er 

nyvalgt medlem af distriktsrådet, Ida Uhrenholt. Drøftelse kobler sig på tidligere drøftelser i 

bestyrelsen om skolens pladsudfordringer nu og fremefter og samarbejdet omkring byens behov og 

udvikling og bestyrelsens rolle og samarbejdet med øvrige lokale aktører i den sammenhæng. Evt. 

initiativer skal afklares. v/Tine 

- Skolens rolle i byen. Hvordan kan vi bruge hinanden?  

- Ida er interesseret i kommende budgetter og kommissorium for modernisering samt udbygning 

af Hornslet Skole. Der skal tages højde for byens udvikling, deraf udvikling af skolen pga. 

befolkningsprognosen for tilvækst. Projektet bør inddrage de forskellige målgrupper såsom 

brugere, forældre, ledelse, medarbejdere og elever. F/I-udvalget har godkendt projektet. Tine 

eftersender Idas skriv, spørgsmål vedr. den igangværende analyse, manglende inddragelse af 

interessenter. Løsninger bør sammentænkes og være til gavn for hele byen og dennes behov.   

- Vi ønsker indblik i processen, hvor er vi nu, bliver vi og andre interessenter inddraget? 

- Vi kunne samle flere bestyrelser, også fra børnehaverne samt indkalde F/I-udvalget og de 

lokale politikere, så vi kan undres i fællesskab og få en drøftelse omkring tidsplanen. Eller 

skolebestyrelsen og distriktsrådet kunne lave et samlet skriv til byrådet, så alle 

beslutningstagere i kommunen bliver opråbt. Evt. et borgermøde.  

- Distriktsrådet skal konstitueres tirsdag den 7/5. Tine og Ida orienterer hinanden løbende.  

- Carina, Sofie, Dorthe og Tine mødes og planlægger, hvad vi gør fremadrettet, skriv til F/I-

udvalget og evt. inddragelse af andre bestyrelser. Jens leverer data.  

- Bitter kontakter chef for børn og læring i forhold til den korte løsning på pladsmanglen, 

inddragelsen samt madordning.  
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Kl. 19.45 

5. Skoleårets planlægning 2019-2020 

Sag: Orientering om arbejdet med skoleårets planlægning herunder om usikkerheden i forhold til, 

hvorvidt lovforslaget om justering af dele af folkeskolereformen når at blive vedtaget inden 

sommerferien. Ledelsens oplæg om konsekvenser og handlinger i fald lovforslaget ikke vedtages. 

v/BLR 

- Vi er i proces men i forhold til justering af folkeskolereformen angående forkortelse af 

skoledagen samt valgfag, er vi ikke så langt. Der er kommet over 100 ansøgninger til de 2 faste 

stillinger samt 3 barselsvikariater, samtaler på torsdag og fredag. 2 stillinger pga. afskedigelser. 

Vi skal bl.a.  have besat musik og fysik.   

 

20.15 

6. AULA 
Sag: Status på forarbejde og proces i forbindelse med lanceringen af AULA herunder primært fokus på 

forældredelen samt udarbejdelse af kommunikationsstrategi foråret 2019. Nedsættelse af 

arbejdsgruppe som udarbejder oplæg til kommende drøftelse på baggrund af drøftelser på internat i 

januar. v/JSØ 

- Vi skal kommunikere sammen og sikkert på Aula, Min Uddannelse fortsætter med årsplaner, 

elevplaner mv. Forældre-intra lukker pr. august. Forældre skal nu logge på skole-intra via uni-

login fra 1.5.19, således forældrene vender sig til den nye adgangskode i form af uni-login. 

Eleverne skal inddrages, således de giver sparring til forældrene, så de bruger Aula – 

forældreloggerne. Introvideoer begynder at blive sendt ud til forældrene.  

- Vi har administrative og pædagogiske superbrugere på skolen.  

- Punktet drøftes løbende i kommende periode, særligt med henblik på bestyrelsens rolle.  

 

Kl. 20.40 

7.  Madordning på skoler 

Sag: Hornslet Skole er bevilget økonomi til etablering af madordning i løbet af 2020-2021. Bevillingen 

skal bruges til ombygning af område ved svømmesalsgangen med etablering af køkkenfaciliteter samt 

spiseområde. Politisk er vedtaget en mad- og måltidspolitik for kommunens institutioner. Skolens mad 

og måltidspolitik er vedhæftet. Drøftelse og nedsættelse af arbejdsgruppe der udarbejder oplæg til 

revision af skolens politik og indgår i det forberedende arbejde forud for ombygning i næste skoleår. 

v/BLR 

- Læring, madkultur og maddannelse, hvordan vil vi arbejde med dette? Ønsker fra bestyrelsen 

og eleverne, således vi er på forkant i forhold til ønske om madkultur på skolen, forplejning, 

betaling mv. Bitter finder skriv frem fra den gamle bestyrelse. 

Arbejdsgruppe: Klara, Allan, Marlene, Jens og Bitter  

 

8. Meddelelser og evt. 
Næste møder: 22. maj 18-21, 6. juni 18-20 (ekstraordinært møde vedr. dialogmødet), 11. juni 16.30-

18.30 dialogmøde med F&I-udvalget. 

Tine skriver opslag om aftenens møde på intra samt  skolens facebook-side. 

 

Kl. 20.50 

7. Personale 
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Orientering 

 

 

 

 
 

Hornslet, 19-04-24 Mødet hævet kl.: 20.58 

Med venlig hilsen Referent: 

Marlene Ankjær 

 

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  2019-05-22 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 

 

 

 

 

 


