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Skolebestyrelsesmøde  

Onsdag 27-08-2019 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:  

Ledelsesrepræsentanter: Bitter Rasmussen, Marlene Ankjær 

Afbud: Dorte Studsgaard  

 

Ordstyrer: Tine  

Referat: Marlene 

 

 

Kl. 18.00 

1. Siden sidst og nyt fra elevrådet 
Sommerferien, skolestart herunder om buskørsel,  

 

Referat: 

Orientering vedr. sommerferien på skolen og skolestart med forkortet skoledag og ny skolebusplan, 

som betyder, at ikke busberettigede elever ikke nødvendigvis kan hjemkøres med bus. 

Høringssvar vedr. evaluering af IT-strategi er fravalgt. Vi tier, fordi vi samtykker. 

 

Kl. 18.15 

2. Konstituering 

Sag: Jf. forretningsordenen konstituerer bestyrelsen sig hvert år med formand og næstformand (FU). 

v/Tine 

 

Referat: 

Bestyrelsen konstituerede sig med Tine Grynnerup som formand og Carina Manley Hansen som 

næstformand. 

FU arbejder videre med årshjul for bestyrelsens arbejde – hjulet sættes på kommende møde. 

 

 

2.1 Status strategiplan for skolebestyrelsen 

Sag: På internat i januar 2019 udarbejdede bestyrelsen en strategiplan for 2019-2020. Opdateret 

version udleveres på mødet. Drøftelse af fokusområder 19-20 herunder møde med kontaktforældre 

samt forældrearrangement evt. i samarbejde med distriktsrådet. v/Tine 

 

Referat: 

Status på handleplaner for fokus på involvering i lokalområdet:.  

Lokalområdet: 

Vi har været mere synlige og aktive i lokalområdet og i forhold til politikkerne som ønsket. Dette 

blandt andet gennem styrket samarbejde med distriktsrådet, samarbejde omkring børnekulturnatten, 
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åbning af letbanen og aktuelt invitation af FI-udvalget til en drøftelse af skolens situation omkring 

vækst og plads. Der foreligger fortsat arbejde på området, jf. det interne strategipapir.  

Møde torsdag 29/8 distriktsrådet og byrådet og inviterer forældre kl. 16.30-18.00. 

Børnekulturnat: Billedkunstudstilling, skolekoret, SFO, information er udsendt til 6. årgangs forældre 

vedr. evt. madsalg. 9. september er deadline for indmelding til plakaten.  

Strategi til forældrekontakten: 

Med hensyn til fokus på at styrke oplevelsen af at være en del af skolens fællesskab, er der udarbejdet 

et princip for skolestart. 

Indholdet på forældremøder i skolestarten og generelt på årgangene går i retning af et større fokus på, 

at indholdet i høj grad handler om, at forældrene kommer på banen, får drøftet med hinanden og med 

lærerne osv. Dermed bliver skole-hjem-samarbejdsaftner måske ikke så relevante længere. 

Hvordan bliver bestyrelsen synlig for de nye (og nuværende) forældre: Arbejdsgruppe Tine, Bitter og 

Klara arbejder med oplæg. 

Overgang fra 5.-6. klasse: Arbejdsgruppen tager bemærkninger med. Lave en form for brush up fra 

bestyrelsen. 

Kommunikation: Kort info efter hvert møde på FB. Er i drift. 

Historier på FB fra både de yngste og de ældre klasser er meget ønskelig. 

 

Kl. 18.45 Spisning 

 

Kl. 19.10 

3.  F&I-udvalget på besøg  
Sag: Udvalget kommer på besøg torsdag d. 29. august. Forberedelse af besøget. Drøftelse. 

Input til drøftelsen: Hvad er visionerne for skoletilbuddet i Hornslet? Den korte løsning og den 

længere – proces, behov, ønsker, vision. v/Tine 

Program for besøget: 

 Introduktion af mødedeltagere 

 Rundvisning på skolen 

 Dialog om pladsudfordringer nu og i fremtiden 

 Evt. 

 

Per Viggo Larsen, chef for Børn og Læring deltager på torsdag.   

Vi mødes kl. 19.00 foran hovedindgangen. 

 

   

Vi ønsker at vise virkeligheden frem, vi har mange elever og mangler plads. Skolen er bygget til 

omkring 600 elever, vi er 800 elever nu og der kommer flere til jf. den demografiske analyse.  

Bitter fortæller, der er nedsat en analysegruppe, som skal finde en løsning på den korte bane. Gruppen 

er ved at kortlægge skolen samt behovet. Gorm Nielsen kommer med et oplæg til F/I-udvalget på 

kommende møde. Man forsøger at finde den bedst mulige løsning på kort sigt, det kan være nogle 

pavilloner, som skal placeres tæt på skolen. Bestyrelsen ønsker en transparent proces med inddragelse i 

forhold til en god langsigtet løsning for Hornslet Skole.  
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Kl. 19.40 

4. Princip skolestart 

Sag: Et revideret princip ligger klar til sidste behandling og beslutning. v/MAA 

Princip for skolestart er godkendt i bestyrelsen.  

Vi skal være obs. på kommunikation til nye forældre via den nye platform.  

 

Kl. 20.00 

6. Budget 2020 
Sag: En revideret plan for budgetprocessen er udsendt. Høringsmateriale udsendes fredag d. 27. 

september. Det planlagte skolebestyrelsesmøde 23. september flyttes derfor til mandag den 30. 

september for at lave høringssvar m.v. Borgermøde tirsdag d. 1. oktober fra ca. kl. 17-20.00. Drøftelse 

af procesplanen. Se medsendte procesplan. v/Tine 

Drøftet. 

 

Kl. 20.20 

7. Skoleåret 2019-2020 

Sag: Orientering om sammensætningen af det nye valgfag på 7. årgang, valgfag 8. årgang, faget 

iværksætteri på 9. årgang samt linjefag for 7.-9. årgang. Fortsat arbejde med implementering af de 

professionelle fællesskaber (PLF), bevægelse, fællessamlinger, holdtilbud med Pitten og Mellemrum i 

udskoling og basisskole. v/LBO 

 

Valgfag er blevet eksamensfag (efter 8. klasse) på 7. årgang, ej på 8. årgang i år. Mindre fleksibelt med 

hold, da 7. og 8. årgang har hold hver for sig. Valgfag er billedkunst, musik, H/D og Madkundskab. 

Linjefag derudover består af blandede hold på 7.-9. årgang, linjefaget iværksætteri på 9. årgang foregår 

fire lektioner hver 2. uge, bestemt fra Syddjurs Kommune. Faget skal understøtte innovativ tænkning, 

idegenerering, proces og produkt.  Specialister fra Aalborg Universitet er hyret til at uddanne lærerne i 

faget – curriculum er udfærdiget til faget. Vi har sendt tre lærere afsted på uddannelsen.  Dette fag er 

ikke eksamensfag, men er et procesorienteret fag med afsluttende opgave. 

 

PLF (Professionelle læringsfællesskaber) fortsætter i skolen og blandt medarbejderne, det dobbelte 

læringsbegreb, elevernes og de professionelles læring.  

Bevægelse skal evalueres, skal vi fortsætte som sidste år, nu hvor vi har 45 minutters lektioner eller 

gøre noget andet, inddrage det i fagene.  

Fællessamlinger skal gerne blive mere struktureret i basisskolen, enten på årgangen eller i rul, vi 

ønsker større fællesskab på årgangene og tværs på alle årgange på skolen trods de manglende fysiske 

rammer.  

Skolekor: ca. 50 børn er tilmeldt hver mandag efter skoletid, skolen finansierer dette tilbud.  

Hold tilbud består af et lille hold med 4-6 elever, kaldes Pitten. Derudover har vi Mellemrummet i 

Basisskolen, som åbner dagligt fra kl. 12.05-14.30. Dette tilbud består af aktiviteter til elever, som har 

brug for noget andet fremfor de lange dage i det store fællesskab i klassen. Mellemrummet i 

udskolingen har fokus på den enkelte elevs udfordring, hvilke kompetencer kan støttes, så eleven kan 

være socialt med i klassen.  

Derudover har alle årgange holdlærere, som er tilknyttet en årgang enten i matematik eller dansk, alt 

efter hvad eleverne kalder på. I udskolingen er et stort fokus på at udvikle elevernes personlige og 

sociale kompetencer med henblik på at de kan blive erklæret uddannelsesparate.  

 

Kl. 20.40 
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8. Budgetopfølgning  
Sag: Budgetopfølgning ultimo juli 2019. v/BLR 

Punktet udskydes, vi kommer ud med underskud indenfor de 3 %.  

 

Kl. 20.50 

9. Meddelelser og evt. 

Tilflytterløb på lørdag kl. 10.15 – hvem vil tage imod dem? Carina og Tine tager imod fra bestyrelsen.  

 

Kl. 20.55 

10. Personale 
Orientering 

 

 

 

 
 

Hornslet, 19-08-20 Mødet hævet kl.:  

Med venlig hilsen Referent:   

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  2019-10-01 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 

 

 

 

 

 


