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Skolebestyrelsesmøde  

Mandag 30-09-2019 kl. 18.00 – 21.00 

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

lykke Sørensen, Tine Grynnerup,  

Medarb.repræsentanter: Jesper Rugaard, Birgitte Lynge Kaae 

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

Ledelsesrepræsentanter: Bitter Rasmussen, Marlene Ankjær, Jens Sønderbæk 

Afbud: Dorte Studsgaard  

 

Ordstyrer: Tine 

Referent: Marlene 

 

 

Velkommen til de to nyvalgte elevrepræsentanter. 

Præsentation af medlemmerne. 

 

Kl. 18.00 

1. Siden sidst og nyt fra elevrådet 
 Aula åbner torsdag i uge 42, al kommunikation med forældre foregår via Aula fra uge 43.  

 

Dialogmøde med politikkerne, møde vedr. kommuneplanen, der var en drøftelse vedr. skole og 

daginstitutioner. Bl.a. trafik til og fra skole, overgangen ved Terndrupvej. Der blev også drøftet 

fortætning af Hornslet By, hvad er muligt.  

 

Kl. 18.15 

2. Skolebestyrelsen 

Sag: Dorte Studsgaard er udtrådt af bestyrelsen efter ansøgning til kommunalbestyrelsen. Suppleant 

skal indtræde i hendes sted. 

 

Referat: 

Rasmus Kannegaard er indtrådt som medlem i stedet for Dorte.  

 

Kl. 18.20 

3. Evaluering skolefest 

Sag: Kort evaluering af skolefesten torsdag d. 19. september med tema om de 17 verdensmål og 

festival som ramme. v/BLR 

 

Referat:  

Det var dejligt med en udendørs fest, god ide´ med boder, hvor der var aktiviteter, passende længde, 

spøgelseshuset var super godt planlagt, maden blev udsolgt, alt i alt en rigtig god skolefest. 2. og 7. 

årgang må tjene ind til kommende lejrskoler på årgangen. Mobilepay blev brugt overalt, 

klippekortordning kan overvejes til næste år. 9. årgang ville gerne lave spøgelseshus, men det blev 8. 

årgang. Hvordan aktiverer vi flere fra 9. årgang i festen? Forslag om at flytte festen til juni måned, 
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men så kan 9. årgang ikke deltage. Temaet: Det var et godt tema, men er det nødvendigt med andet end 

elevproduktioner? 

Verdensmålene som fagligt indhold til de tre grønne dage op til festen var et godt valg, så elevernes 

arbejde giver mening og er en proces op til festen. Flere forældre kommenterer på, at temaet giver 

mening og eleverne blev optaget af undervisningen. Vi kan godt lave en fortætning af festen, rykke 

boderne sammen og have madtelte inde midt på pladsen.  

Udskolingen kunne evt. lave en slags skattejagt, så man kom igennem flere boder. Idé om flere 

aktiviteter, smagsprøver eller lignende.   

Hvad skal det store telt bruges til, der var ingen optræden – vi er obs. næste år. Ønske om en oversigt, 

hvor er årgangene og hvad sker hvor?  

 

 

Kl. 18.40 

4. Økonomi 

Sag: Budgetopfølgning v/JSØ 

 

Referat: 

Besparelse fra foråret effektueres, således vi i 2019 skal spare i alt 695.000 kr. og ikke kun halvdelen, 

som først håbet. Driftsunderskud i 2019 bliver omkring -2,5 % grundet ændring i tildelingsmodellen. 

Vi har i forventet regnskab sat lidt mindre af til personale, møbler/inventar, bibliotek, administration, it 

mv. Vi bruger mere til løn end det omplacerede budget, da vi havde ansat personale inden besparelsen, 

vi afskedigede seks personaler i starten af 2019.  

SFO består af løn og driftskonto, der skæres en smule i budget, men SFO har været gode til alternative 

aktiviteter uden de store udgifter, SFO går ud med forventet positivt resultat. Den øgede 

forældrebetaling/takststigning bruges til at dække personaleudgifter bl.a. grundet afkortet skoledag.  

 

JSØ vil fremover udsende bilag inden kommende møder, således der kan stilles relevante spørgsmål til 

gennemgangen.  

 

Kl. 18.55 Spisning 

 

 

Kl. 19.20 

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

september. Udarbejdelse af høringssvar. Borgermøde i Kolind tirsdag d. 1. oktober. Facebookmøde 7. 

oktober. v/Tine 

 

Referat: 

Kort om oplægget i budgetkataloget:  

Der er seks forskellige udgaver af tildelingsmodellen i spil, men direktionen peger på model 4, side 42. 

Bestyrelsen er enig i den anbefalede model. 

Folkeskolen rammes i øvrigt ifølge kataloget på besparelser til læringsguider, 2.5 mill. Mindre til 

kompetenceudvikling, befordring til åben skole køres tilbage. Tildelingsmodellen har ramt skævt og 

direktionen peger derfor på et knæk ved 300 elever. Beløb pr. barn ligger højere i Syddjurs end blandt 

sammenligningskommunerne. Rapporten fra konsulentfirmaet Implement har ligeledes påpeget den 

skævhed, der er blandt folkeskolerne i Syddjurs Kommune 16.000,- kr. pr. elev i forskel mellem den 
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dyreste og den billigste elev. Uanset valg af model for tildeling skal der spares yderligere i 2021 og 

2022 på skolerne. Det gør budgetlægning og planlægning vanskeligt i de kommende år. Vi har brug 

for midler til at lave alternative/fleksible tilbud på skolen til elever med andre behov end det store 

fællesskab i klassen. Vi vil gerne forstærke vores interne tilbud i huset. 

Ændring af skolestrukturen er ikke i spil.  

Besparelser omkring tidlig indsats, PPR og på Pindstrupskolen kan bekymre os. Ovenstående er alle 

tiltag vi kan være bekymrede for og tiltag vi ønsker at debattere enten på borgermøde i Kolind eller et 

digitale møde den 7. oktober. Forslag vedr. 1:1 løsning, der er anbefalinger til byrådet om, at 0. årgang 

ikke får iPdas og 1. årgang 1:4. Andre devices i udskolingen end iPad, det er vi ok med.  

 

Borgermøde den 1. oktober i Kolind starter kl. 16-21.00. Et familieliv i balance kl. 18.40, Det gode 

børne- og ungeliv starter kl. 19.35.  

Tine og Klara udarbejder hørringssvar til afsendelse.  

 

Kl. 19.50 

6. Analyse vedr. skolen i Hornslet 

Sag: En analysegruppe nedsat af skolechefen har udarbejdet et oplæg til politisk behandling vedr. 

tilpasning af skolen i Hornslet i takt med byens udvikling og deraf vækst i børnetallet frem imod 2030. 

Drøftelse af tilsendt oplæg. v/Tine 

 

Referat: 

Bitter og Jens har siddet med i analysegruppen vedr. tilpasning af skolen i Hornslet. Arkitekt Gorm 

Nielsen har sammen med gruppen udarbejdet et oplæg til politisk behandling. Der arbejdes på en 

løsning på den kortsigtede bane samt på den langsigtede bane, hvor der udvides på eller omkring 

Hornslet Skole 

Bestyrelsen sender FI-udvalget en mail vedr. ønsker om tilpasningen af Hornslet Skole – vi går helst 

med en model, hvor der bygges en ny udskoling ved hallen/central placering eller indskoling nær 

daginstitution. Vi ønsker styrkede fællesskaber i udskolingen, Sofie og Tine sender FI-udvalget en 

mail inden den 3.oktober kl. 13.00, hvor de holder møde. Endvidere sendes hørringssvar til byrådet 

angående problematikken. 

 

Kl. 20.40 

7. Bestyrelsens årshjul – møde med kontaktforældre 
Sag: Forslag om møde for kontaktforældrerådene med tema om fællesskaber. Program fælles og 

herefter evt. dele mødet i to. Oplæg på mødet. v/Tine 

 

Referat: 

Møde med kontakt-forældre i januar, to møder i et, fælles oplæg og derefter tema i basis og udskoling 

hver for sig. Vi tager det på et senere møde. Bestyrelsen afholder ikke strategiseminar i år.  

 

Kl. 20.50 

8. Meddelelser og evt. 

 

Carina orienterer om kort møde med politikkerne inden dialogmøde den 5. november i Hornslet fra kl. 

16.30-18.30 – dagsorden kan blive konsekvenser af budget 2020, undertemaer såsom inklusion, it samt 

mad- og måltidspolitikken. Aula som tema kan måske udskydes, da det først tages i brug i uge 43.   

Facebook-mødet er den 7. oktober – bestyrelsen opfordrer til deltagelse.  
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Efter forældremøde på 7. årgang, er der blevet efterspurgt et kostprincip – punkt til kommende møde.  

 

Kl. 20.55 

9. Personale 

 

 

 

 

 
 

Hornslet, 19-09-23 Mødet hævet kl.:  

Med venlig hilsen Referent:   

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  2019-10-23 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 

 

 

 

 

 


