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Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag 19.05.2020 kl. 18.00 – 21.00 

Indbudte: 
Forældrerepræsentanter: Allan Markussen, Carina Manley Hansen, Klara Prang, Pernille Hjort, Sofie 

lykke Sørensen, Tine Grynnerup, Rasmus Kannegaard 

Medarb.repræsentanter: Jesper Rugaard, Birgitte Lynge Kaae 

Elevrepræsentanter: Cristine Sofie Elgaard Andersen 9.a, Josefine Mundberg Mygind 8.d 

Ledelsesrepræsentanter: 

Gæster 

Bitter Rasmussen, Marlene Ankjær 

Jens Sønderbæk pkt. 2 

Afbud:  Elevrep., Marlene, Rasmus 

 

 

Ordstyrer: Tine 

 

 

Kl. 18.00 

1. Siden sidst og nyt fra elevrådet 

 

Referat: 

Corona: Generelt stor forståelse fra forældrene omstændighederne taget i betragtning. Skolen kom i 

bekneb for skolepatruljen fra 6. klasse, da de var hjemsendt fortsat, da der blev åbnet efter påske. En 

gruppe forældre trådte til og det har fungeret rigtigt fint. Skolepatruljen er nu på plads igen. 

 

Kvalitetsrapport: Høringssvar er afsendt – bestyrelsen mener ikke, tallene er sammenlignelige til nu, 

da vilkår er ændret siden tallene blev generet. 

 

 

Kl. 18.20 

2. Budget 2020 og skolens økonomi 

Sag: FU ønsker en drøftelse af skolens økonomiske situation i lyset af regnskab 2019 og udviklingen i 

elevtal og økonomi i 2020. Drøftelsen skal munde ud i en procesplan for bestyrelsens arbejde med 

skolens økonomi og dermed betingelser for at drive skole i dagligdagen. v/Tine 

 

Referat: 

Adm. Leder, Jens Sønderbæk, gennemgik oplæg fra ledelsen omkring skolens økonomi. Der er 

udfordringer i tildelingsmodellen, som betyder, at selv om skolens elevtal vokser, så falder tildelingen 

pr. elev/klasse. Dermed udhules økonomien i stigende grad. Lærer/elev ratio er ved at nærme sig 

niveau fra før 2016. Det betyder konkret, at støtte/ekstra ressourcer til elever/klasser, faglige indsatser 

osv. udhules.  

 

Bestyrelsen ser med stor alvor på skolens økonomiske udfordringer og deraf afledte reduktioner i 

driften i dagligdagen på skolen. Bestyrelsen beder FU komme med et oplæg til en plan for bestyrelsens 

videre arbejde med at understøtte en retfærdig og fair tildeling og fordeling af økonomi til skolen.  
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Kl. 18.50 Spisning af sandwich 

 

Kl. 19.15 

3. Genåbning 1 og 2 

Sag: Ledelsen orienterer om genåbningen pr. 18. maj for 6.-9. årgang. Det forventes, at yderligere 

tilnærmelse tilbage til en normal skolevirkelighed må forventes senest pr. 8. juni. Orientering om 

tilbagevenden til normalt aktivitetsniveau i SFO. Der orienteres ligeledes om tiltag for særligt sårbare 

elever under genåbning 1 forud. v/Bitter 

 

Referat:  
Genåbning for 6.-9. kl. er gået rigtigt fint. Eleverne respekterer retningslinjerne og opstarten er gået 

godt. Skolen er meget taknemmelig for lånet af sognegården, hvor 7. årgang går i skole. Der 

undervises fortsat under nødbekendtgørelsen og det betyder, at ikke alle fag er lige godt dækket ind. 

Det er det muliges kunst lige nu og foreløbigt indtil d. 8. juni. Der er gang i forberedelse af en 

markering af sidste skoledag for afgangseleverne i 9. klasse og der arbejdes ligeledes med 

gennemførsel af translokation for 9. klasserne i den sidste uge – og under hensyntagen til gældende 

retningslinjer på det tidspunkt. 

Siden påske og i de 3 uger under genåbning 1 har en gruppe elever i udskolingen modtaget fysisk 

undervisning på skolen. Holdet blev oprettet af hensyn til sårbare elever med et helt særligt behov 

under fjernundervisningen og jf. bekendtgørelse om nødundervisning. 

 

Kl. 19.40 

 

4. Skoleåret 20-21 

Sag: Planlægningen er i fuld gang. Orientering med status. Dele indgår i punkt 2 også. v/Bitter 

 

Referat:  
Planlægningen er i gang sideløbende med genåbningen. Der planlægges med normal skoledrift fra 

august. Procesplan vedr. dannelse af nye 6. klasser kører og udmelding til elever og forældre om de 

nye klasser er klar ultimo maj. 

 

Kl. 20.00 

5. Efter Corona 

Sag: I forbindelse med Corona-nedlukningen har skolen fået erfaringer med fjernundervisning og en 

palet af retningslinjer i forhold til bedre hygiejne-standard for så vidt angår afstand, håndvask, adgang 

til sprit, mere rengøring osv. Anderledes organisering af dagligdagen på skolen indgår også. FU lægger 

op til en indledende åben drøftelse med afsæt i de indvundne erfaringer og det videre perspektiv fra en 

skole- og forældrevinkel. Punktet genoptages på senere møder i forbindelse med mere systematisk 

opsamling og evt. beslutninger affødt af de nye erfaringer. v/Bitter, Tine 
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Referat:  

Corona ebber – heldigvis – ud og det er derfor tid at få evalueret den helt særlige periode med 3 

forskellige genåbninger; fjernundervisning, genåbning for 0.-5. årgang og genåbning 2 for 6.-9. 

årgang. Overordnet har Syddjurs/skolen været utroligt heldige og privilegerede at være i drift med en 

1:1 løsning, hvor alle elever har en ipad. Det betød, at fjernundervisningen meget hurtigt kom i gang 

og i hele perioden lå på et højt niveau. 

Der evalueres med personalet inden sommerferien, så så meget som muligt kan blive samlet op – og 

nogle af erfaringerne evt. blive indarbejdet på skolen med virkning fra august – eller som en 

fortsættelse af noget, der virker godt nu. 

 

Blandt temaerne for evaluering er: Betydningen af høj hygiejne og mere rengøring for trivsel og lavt 

sygefravær blandt både elever og personale. Forskudte mødetider og pausers betydning for mere plads, 

antallet af konflikter m.v. Faste udezoner for årgangene. Få-lærer princip versus kompetencedækning i 

fagene. Ude-undervisning som variation med trivsel. Fordelte indgange og indgang fra 07.50. 

Aflevering udenfor skolens område. Fjernundervisning for elever og brugen af virtuelle møder i 

dagligdagen – både personale og forældredel. Ledelsen vender tilbage til bestyrelsen med resultatet af 

evalueringen. 

 

 

 

Kl. 20.25 

6. Mødekalender 20-21 

Sag: Oplæg til rullende mødekalender er udsendt forud.  

 

Referat:  

Mødekalender 20-21 blev godkendt. Et enkelt møde forsøges skubbet. Herefter bookes i alles 

kalendere. 

 

Kl. 20.30 

7. Meddelelser og evt. 

Dialogmøde med F&I-udvalget: Er indkaldt til 9. juni. Dagsorden har informationspunkter som 

indhold. 

 

 

 

Referat: 

 

Kl. 20.40 

7. Personale 

 
 

Hornslet, 20-05-24 Mødet hævet kl.:  

Med venlig hilsen Referent: Bitter  

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  20-06-17 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 
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