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Skolebestyrelsesmøde  

Onsdag 23-10-2019 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: Bitter Rasmussen, Marlene Ankjær 

Afbud: Klara, Birgitte, 

Pernille, 

elevrepræsentanter 

 

 

Ordstyrer: Tine 

Referent: Marlene 

 

 

Kl. 18.00 

1. Siden sidst og nyt fra elevrådet 
Skolernes motionsdag fredag uge 41 – det var en god dag, 0.-3. årgang løb rundt om skolen, 4.-9. 

årgang stjerneløb, evaluering i personalegruppen omkring dagen. Obs. på de trafikale forhold til og fra 

skolen.  

 

Kl. 18.15 

2. Budget 2020 

Sag: Budgetforhandlinger er p.t. i gang mellem byrådets partier. 2. behandling i uge 43 d. 24. oktober. 

Seneste nyt. Drøftelse. 

 

Referat: 

Vi afventer budgetforliget, bestyrelsen har afsendt tre høringssvar. 

Den 5. november kl. 16.30-18.30 er der dialogmøde i kommunen. Vi vil gerne være klædt på inden 

mødet, hvilke betydning har besparelsen på emner såsom inklusion, støtte osv.   

 

Torsdag d. 24. oktober blev der indgået budgetforlig. På skoleområdet skal der reduceres med 1500 pr. 

elev. De nærmere betingelser omkring udmøntningen af elevreduktionen kendes ikke p.t. Bestyrelsen 

følger det videre forløb tæt og der er lagt op til en drøftelse af budgettets konsekvenser på dialogmøde 

med F&I-udvalget samt øvrige bestyrelser d. 5. november. 

 

Kl. 18.20 

3. Ny skole 

Sag: Orientering vedr. proces omkring beslutning vedr. ny skole i Hornslet i forbindelse med en 

øgning af elevtallet over de næste 10 år.  

 

Referat: 

Ledelsen skal aflevere input til fem scenarier på en ny skole eller udvidelse af skolen i Hornslet.  

Et pædagogisk oplæg på, hvordan vi kan udvide og lave god skole for alle.  
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Kl. 18.40 

4. AULA  

Sag: AULA for forældre gik i luften d. 18. oktober. Forældreintra lukkede samtidigt. Orientering om 

status på udrulning samt initiativer til sikring af en god start med AULA for forældre og ansatte på 

skolen. 

 

Referat: 

Forældreinfo aften den 24. oktober i lokale 400. Der laves flere aftener om nødvendigt.  

Vi er faktisk kommet godt fra start. Der udvikles løbende på Aula.  

Skolen får ligeledes en ny hjemmeside via Aula, dog under udarbejdelse.   

www.hornslet-skole.aula.dk   

 

Kl. 18.55 Spisning 

 

Kl. 19.20 

5. Skolekantine  

Sag: Byrådet har sidste år bevilget midler til etablering af en skolekantine på skolen i løbet af 2020/21. 

FU har anmodet forvaltningen om en nærmere afklaring vedr. midlerne i lyset af den nuværende 

proces omkring ny skole i Hornslet. Orientering. v/BLR 

 

Referat:  

Planen er, at projektet og bevillingen til etablering af en madordning på Hornslet Skole er udskudt, det 

bliver først på den lange bane, når der tales om en ny eller udvidelse af Hornslet Skole. Bestyrelsen 

ønsker en kantine, god madordning til eleverne nu. Såfremt der bygges ny skole, skal der fortsat laves 

madordning på den eksisterende matrikel. Der er fokus på skolernes kost- og madpolitik i kommunen, 

men det kræver en investering her på skolen.   

 

5.a Princip for sundhedsfremme 

Sag: Drøftelse af princip for sundhedsfremme på baggrund af henvendelser fra forældre og 

medarbejdere med spørgsmål vedr. indtagelse af energidrikke, sodavand o.lign. på skolen. Bilag: 

Princip for sundhedsfremme. 

 

Referat: 

Princip fra nov. 17 er gældende. Eleverne må ikke medbringe usunde madvarer på skolen.  

Skal vi revidere princippet og skrive, at der kun må indtages sunde og nærende drikke på skolen. Vi 

har ikke noget udbud på skolen, der sikrer kvalitet og variation i forplejningen eller frugtordning. Vi 

anser sodavand og energidrikke som usunde i skoletiden.  

Skal der være en definition af, hvad vi anser som det sunde og fornuftige valg.  

BLR laver en revideret udgave som sendes ud til bestyrelsen.  

 

Kl. 19.50 

6. Princip for samvær og skolens ordensregler 

Sag: Gennemgang og drøftelse af princip for samvær samt skolens ordensregler. Drøftelse af princip 

med henblik på revision. Ny tilføjelse til ordensreglerne 2019 vedr. elektriske løbehjul. Ordensreglerne 

drøftes med medarbejderne på afdelingsmøder i efteråret 2019. En evt. revision afventer input herfra. 

Bilag: Princip for samvær og skolens ordensregler. 

http://www.hornslet-skole.aula.dk/
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Referat: 

Punktet udsættes til næste møde 

 

Kl. 20.40 

7. Møde med kontaktforældre 
Sag: Input til emner til mødet med kontaktforældre onsdag d. 15. januar 2020. Mødets form foreslås at 

være en fælles start og herefter (café)drøftelser  

 

Referat: 

Bestyrelsen vil invitere til fælles info om skolen og have et par debatemner med årgangenes 

kontaktforældre. Fælles omkring rollen som kontaktforældre.  

Forslag til emner: Det sunde valg i dagligdagen. Sikre fællesskaber i nye klasser, på årgangen og ved 

overgange, gode erfaringer til det gode fællesskab. 

Arbejdsgruppe: Tine, Carina, Sofie, Allan og Rasmus  

 

Kl. 20.50 

8. Meddelelser og evt. 

Henvendelse fra forælder: Indeklima, måling i 4.C – målingen viser, at selvom der luftes ud, så er der 

et meget højt CO2 i klassen. Der er formentlig ikke nok udsugning i bygningen. Bestyrelsen ønsker en 

undersøgelse af indeklima i klassefløj i basisskolen. På trods af nye gulve på alle toiletter er der fortsat 

store lugtgener – sandsynligvis fordi der mangler udluftning. Dette undersøges også nærmere. 

 

AMR orienteres ligeledes om undersøgelsen.   

 

Fredag d. 3. januar er 1. skoledag efter juleferien, således vi rammer 200 skoledage. 

 

Tine skriver ud om kontaktforældremødet, Aula og lidt om ny skole.  

 

Kl. 20.55 

9. Personale 
Vi har pt opslået to barselsvikariater til basisskolen.   

 

 

 
 

Hornslet, 19-10-23 Mødet hævet kl.:  

Med venlig hilsen Referent:   

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  2019-11-28 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 

 

 

 

 

 


