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Skolebestyrelsesmøde  

Torsdag 28-11-2019 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: 

Gæster 

Bitter Rasmussen, Marlene Ankjær 

Lone Borup og Jens Sønderbæk/ledelsen 

Afbud: Allan, Birgitte, 

elevrepræsentanter 

 

 

Ordstyrer: Tine  

 

Kl. 18.00 

1. Siden sidst og nyt fra elevrådet 
Kulturnat med skolekor, billedkunstudstilling, SFO-nat med lys i orkanens øje og mad på 

svømmesalsgangen.  

 

Referat: 

CO2- måling i 4.C, udmelding er sendt videre til Teknisk Service. Nu virker udsugning igen, også på 

skolens toiletter samt udsugning i klasselokaler. Udsugning kører nu konstant fremfor kun i begrænset 

omfang i løbet af skoledagen. Team Ejendomme vil komme og foretage nye målinger.   

 

Kulturnatten gik godt, stor interesse fra børnefamilier. Fin deltagelse på aftenen. Bitter er blevet 

interviewet i forhold til kultur i byen, udvikling af kultur i byen.  

 

Episode omkring 7. årgang blev meldt ud til forældrene og iværksættelse af SSP-forløb.  

 

Fint fremmøde af kommende 0. forældre til informationsmødet. I marts følger 3 Åben Hus dage i SFO, 

hvor forældre og børn er velkomne. 

 

Kl. 18.15-18.40 

2. Mobilregler  

Sag: Skolens mobilregler ændres i udskolingen til ”mobilfri skole”. Eleverne inddrages i proces før 

effektuering samt i opfølgning og evaluering sidst på skoleåret. Fremlæggelse af overvejelser og 

procesplan. v/Lone Borup, udskolingsleder 

 

Referat: 

Eleverne blev informeret på et elevrådsmøde og de ytrer sig med diverse ophæng. Der er en 

demokratisk proces i gang med involvering af eleverne. Eleverne opleves at have flere devises i gang 

også i undervisningen. Personalet har drøftet det på to afdelingsmøder og nedsat et 

digitaliseringsudvalg. Der kom tre modeller i spil – vi peger på ”mobilfri” skole, vi ønsker at være på 

forkant med mobil-afhængighed og ”fantomsmerter” i lommen. Fokus på ”det andet levede liv”. 
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Forskningen viser, at de unge sover en time mindre i døgnet end tidligere pga. skærmpåvirkning og 

afhængighed af devises. Manglende koncentrationsevne, børn og særligt de unge er vant til at surfe 

rundt og blive forstyrret døgnet rundt. Der bruges mange timer på skærm og dermed ikke sociale 

interaktioner med sine klassekammerater.    

Digital dannelse: Indsatser vil være, at der er fokus på iPad og at den kan slukkes i undervisningen via 

en app - Klasseværelset.  

Pausens kvalitet: Mere bevægelse, hvad kan man lave i pauserne? Skolen har igangsat et samarbejde 

med Ungdomsskolen, så 9. årgang kan opholde sig der. Evt. åbning af X-huset til 8. årgang. Værdien 

af at være off-line skal vægtes – nærværende samvær.  

Fokus på undervisning: Koncentration og fagligt fokus i undervisningen. 

Skolen anbefaler, at man ikke har mobil med i skolen, den skal være slukket og nede i tasken eller i 

skabet. Der er lavet en konsekvenstrappe for brug af mobiltelefonen, den konfiskeres resten af 

skoledagen ved misbrug og der ringes hjem af lærer eller dernæst leder. 

Reglerne i basisskolen er tilsvarende, men skal opdateres. Vi vil appellere til en kulturforandring også 

fra forældrenes side, eleverne skal ikke kontaktes af forældre i løbet af skoledagen.  

Lone orienterer klasserne og de nye ordensregler skal bredes ud og slås synligt op.   

 

 

Spisning 18.40 

 

Kl. 19.05 

3. Økonomi 

Sag: Budgetopfølgning på vej mod årsresultat 2019. v/Jens Sønderbæk 

 

Referat: 

Kalkuleret driftsunderskud på 1.3 mill. – svarende til -3,4 %. Vikarforbrug er steget i november 

måned, det skyldes ekstra indsatser i klasser eller på hold, sygefravær og operationer blandt personale.  

SFO går ud med et lille overskud på omkring 3 %.  

 

Kl. 19.20 

4. Budget 2020 og dialogmøde 5/11 med F&I-udvalg samt øvrige bestyrelser  

Sag: Budget 2020 er vedtaget. På skoleområdet med en række konsekvenser for skolerne i både 2020 

og overslagsårene i form af reduktioner i økonomien. Samtidig skal en ny incitament-model for 

visitation til kommunens specialskole/Pindstrupskolen. Orientering og drøftelse. v/Tine/ledelsen 

 

Referat: 

Midlerne fra Pindstrup Skole tilbage til Hornslet Skole udregnes på baggrund af nuværende elevtal, 

men vi er flere elever til august 2020. Overgangsordning vil blive nødvendig. Modellen baseres på, at 

der ikke kommer nye elever til Pindstrup Skole. Forvaltningen anbefaler løsningen, at de øvrige skoler, 

som vil komme ud med underskud kompenseres, men det er problematisk for Hornslet Skole, da 

elevtallet vokser. Vi peger på, at elevtallet ikke skal fastlåses og model 3 som forvaltningen peger på 

kan være problematisk. Det er nødvendigt at være obs. på vores vækst ind i det, i forhold til væksten i 

Hornslet.  

Forslag om, at midlerne til ”Liv i skolen” (bustransport) skal være en ansøgningsproces for hver skole 

to gange om året. Forslaget virker meget bureaukratisk. Det anbefales, at overveje en klippekortmodel 

baseret på elevtal i stedet for. Madpuljen foreslås fordelt via tildelingsmodellen. Besparelsen på 1.500 

kr. pr. elev udregnes via tildelingsrammen, således besparelsen pr. elev på Hornslet Skole bliver 
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omkring 1.300 kr. da vi ligeledes tildeles mindre pr. elev pga. det store elevtal på skolen jf. 

tildelingsmodellen.  

 

Evaluering af dialogmødet – mødet fremstod dårligt planlagt, det var svært at komme til orde m.m. 

Tine og Carina laver en skrivelse til politikkerne.  

 

 

Kl. 19.45 

5. Ny skole i en by med vokseværk 

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

øgning af elevtallet over de næste 10 år. Orientering v/Bitter 

Bestyrelsens samarbejde med øvrige omkring byens udvikling. v/Tine 

 

Referat: 

 

Jens og Bitter deltager i en møderække vedr. ny skole og derved skal byrådet tage stilling til byens 

udvikling vedr. ny skole.  

Tine fortæller om samarbejdet med distriktsrådet, vi vil gerne invitere distriktsrådet til kommende 

skolebestyrelsesmøde den 16/12 fra kl. 19-21.00. Hvordan kan vi gøre opmærksomme på Hornslet By 

og byens behov for udvikling – dialog med distriktsrådet – vi gør det sammen osv. 

 

Kl. 20.15 

6. Fravær – ny bekendtgørelse - BILAG 

Sag: En ny lov vedr. elevers fravær er trådt i kraft og efterfulgt af en bekendtgørelse og vejledning 

med virkning fra 1. januar 2020. Ledelsens oplæg til beslutning vedr. registrering af fravær, procedure 

ved ulovligt fravær m.v. Bilag er medsendt. Oplæg på mødet derudover. v/Bitter 

 

Referat: 

Skolen laver en skærpelse af fraværsregistrering, der fraværsregistreres pr. lektion i udskolingen og  

to gange i basisskolen, ved skoledagens begyndelse samt afslutning. Vi oplever behov for, at der skal 

være et vågent øje på fremmøde i løbet af dagen. I forhold til den skærpede fraværsbekendtgørelse er 

det nødvendigt, at skolen fører fravær, som kan bruges som sikker dokumentation i sager som 

indstilles til kommunalbestyrelsen ved 15 % ulovligt fravær. Alle 200 skoledage tæller! Det har 

konsekvenser for både det enkelte barn og fælleskabet, når man er fraværende. Princippet på skolen 

beskriver, hvordan vi registrerer. Nærmere information meldes ud til forældre på Hornslet Skole inden 

jul.   

 

Kl. 20.40 

7. Møde med kontaktforældre - BILAG 
Sag: En arbejdsgruppe har udarbejdet oplæg til form og indhold for mødet med kontaktforældrene d. 

15. januar kl.19.00-21.00. Indbydelse skal udsendes. Beslutning. v/Tine 

 

Referat: 

Skolebestyrelsen inviterer til info omkring rollen som kontaktforældre. Cafémodel for at få nogle gode 

dialoger i gang.  

Punkter: mobilfri skole, roller, det gode fællesskab i basis/udskoling, udfordringer mv. 

 

Kl. 20.50 
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8. Meddelelser og evt. 

 

 

Kl. 20.55 

9. Personale 

 
 

Hornslet, 19-12-03 Mødet hævet kl.: 

21.05 

 

Med venlig hilsen Referent: 

Marlene Ankjær 

 

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  2019-12-16 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 

 

 

 

 

 


