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Skolebestyrelsesmøde  

Onsdag 22-05-2019 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: Bitter Rasmussen, Marlene Ankjær, Jens Sønderbæk 

Afbud: Jonas og Emilia, 

Rasmus 

 

 

Ordstyrer: Tine  

Referat: Marlene 

 

Kl. 18.00 

1. Siden sidst og nyt fra elevrådet 
Skriftlige prøver er godt igennem, sidste skoledag onsdag den 29.5.19. 

Tradition for morgenmad med lærerne, fodboldkamp og karamelkastning. Der er skabt en god kultur 

og god stemning omkring dagens afvikling. 

Drøftelse af digital dannelse og fokus på forebyggende arbejde med SSP.  

7. årgang samt forældre er orienteret om episoder på årgangen, derudover tager hver enkelt klasseteam 

og årgang problematikker op løbende. Her er det tætte skole/hjem samarbejde nødvendigt.  

Læs evt. princip for digital dannelse på hjemmesiden.   

 

 

Kl. 18.15 

2. Pladsudfordringer og økonomi 
Sag: Opfølgning på henvendelse til F&I vedr. Plads og økonomi. Seneste vedr. underskud i Børn & 

Læring 2019; sagen er sendt videre til byrådet uden indstilling fra udvalget. Orientering v/Tine 

 

Det var en god proces omkring at udforme en skrivelse til F/I udvalget. Bestyrelsen skal fortsat være 

opmærksom og markere sig omkring tildelingsmodellen og pladsudfordringer. Skrivelse sendes til 

byrådet vedr. besparelserne, befolkningsprognosen m.v. Vi drøfter fortsat en samlet løsning i Hornslet, 

vi kommer i pladsmangel om max. 2 år. Pladsforholdene udfordrer allerede nu skolens mulighed for at 

lave god skole hver dag med mulighed for holddeling, selvstændige SFO- og stamklasselokaler osv. 

Tine har kommunikeret med Ida fra Distriktsrådet vedr. borgerinddragelse, her vil vi involvere os i 

forhold til pladsmangel.  

Dialogmøde vedr. Implements udspil den 11.6. kl. 16.30 på rådhuset i Hornslet vedr. budget 2020 – 

flest mulige deltagere fra Hornslet Skole. Vi har formøde i bestyrelsen den 6.11 kl. 18-20.       

Tine inviterer F/I- udvalget på besøg først i det nye skoleår.  

 

Kl. 18.35 Spisning 

 

Kl. 19.00 
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3.  Børnekulturnat 2019 – tema orkanens øje 
Sag: Kort tilbagemelding fra første planlægningsmøde. Ledelse og medarbejdere arbejder videre med, 

hvordan skolen kan deltage på kulturnatten. Der er desværre modtaget afslag på ansøgning til projekt 

med huskunstner med planlagt fernisering ved kulturnatten. v/BLK og BLR 

 

Hvad vil Hornslet Skole gerne bidrage med?  

Ideer: Evt. skolekor, fernisering med billedkunst og en anden ting. BLK og BLR arbejder videre 

sammen med lærere og pædagoger. 
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Kl. 19.10 

4. Skoleårets planlægning 2019-2020 

Sag: Orientering om arbejdet med skoleårets planlægning. Lovforslag om justering af skolereformen er 

vedtaget og hermed planlægges med forkortelse af skoledagen i hele forløbet. Justering af beslutning 

vedr. konfirmationsundervisningens placering. v/BLR 

 

Grundet usikkerheden om antallet af ikke-konfirmander og skolens forpligtigelse til at undervise ikke-

konfirmander, når konfirmationsforberedelsen er placeret indenfor skoletiden, har ledelsen besluttet, at 

konfirmationsundervisningen næste år ligger udenfor skoletiden, da vi også afkorter skoledagen i 

kommende skoleår fra 35 timer til 33,25 timer på 7. årgang.  

 

Kl. 19.30 

6. AULA 
Sag: Seneste nyt vedr. implementering og kommunikationsstrategi m.v. v/JSØ 

 

Vi arbejder på en kommunikationsstrategi på Hornslet Skole. Strategien hviler på nuværende 

værdigrundlag samt Syddjurs Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag. En handleplan for god 

kommunikation er derfor under udarbejdelse i samarbejde med personalet og input fra bestyrelsen. Vi 

arbejder med personalet omkring at samstemme kommunikation til og med forældrene. Min 

Uddannelse vil fortsat være den platform, hvor der kommunikeres om undervisningen og AULA er 

platformen for kommunikation inkl. alt personfølsomt materiale. 

Medarbejderne samarbejder i Google Drev, uden personfølsomme oplysninger.  

Hornslet Skole har Facebook-side som offentligt medie, her oplever vi ikke problemer. Lukkede 

Facebook grupper for en enkelt klasse bør undgås, her arbejder vi på at stramme op, så forældre og 

skole har en fælles professionel tilgang og anvender AULA til al kommunikation. 

Skolebestyrelsen vil gerne lave et overordnet princip for kommunikation.  

 

Kl. 19.40 

7. Princip Skolestart 

Sag: En arbejdsgruppe kommer med oplæg til indledende drøftelse af nyt princip for skolestart. 

Princippet blev drøftet på bestyrelsens internat i januar. v/arbejdsgruppen 

 

Princip skal være overordnet, noget vi som skole kan stå inde for samt overholde.  

Folder om Tidlig SFO sendes til bestyrelsen, personalet i indskolingen vil gerne arbejde videre med en 

folder vedr. skolestart.  

Vi drøfter kort årgangstænkning og hvordan vi sikrer forældreopbakning og sammenhold i 

farvegrupperne på 0. årgang.  

Vi tilføjer noget omkring forældrefællesskabet i princippet.  

 

Kl. 20.10 

8. Budgetopfølgning  
Sag: Budgetopfølgning ultimo april 2019. v/Jens – bilag sendes ud efterfølgende.  

 

Jens fortæller om overblikket af forbrug til undervisningsmidler mv. og artskonto i kalenderåret 2019.  

Omplaceret budget, budgetforventning og forventet regnskab = resultat.  

Afkortet skoledag kan formentlig betyde øget forældrebetaling i SFO, da skoledagen får samme 

længde som før reformen.  
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Kl. 20.30 

9. Meddelelser og evt. 

Næste møder: 6. juni 18-20 (ekstraordinært møde vedr. dialogmødet), 11. juni 16.30-18.30 dialogmøde 

med F&I-udvalget.  

 

Reparation af tag på hovedbygning vil påbegyndes i nyt skoleår.   

 

Note: Husk at samle op på reglerne omkring brug af mobiltelefon i skoletiden.  

 

Kl. 20.35 

10. Personale 
Orientering 

 

 

 

 
 

Hornslet, 19-05-23 Mødet hævet kl.: 20.56 

Med venlig hilsen Referent:Marlene  

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  2019-06-06 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 

 

 

 

 

 


