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Skolebestyrelsesmøde  VIRTUELT 

Mandag 20.04.2020 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 

Afbud: 

Elevrepræsentanter,  

 

 

 

Ordstyrer: Tine 

 

 

Kl. 18.00 

1. Siden sidst og nyt fra elevrådet 

Orientering om nedlukning og fjernundervisning. 9. årgangs eksamener er aflyst – der gives 

årskarakter i stedet for sidst i juni. Sidste Skoledag for 9. årgang er aflyst i år. 

 

Referat: 

Fjernundervisning af alle elever var vellykket, men var noget af en omstilling for alle parter. Vi fik 

hurtigt gang i virtuel undervisning i skolens afdelinger.  

 

Kl. 18.20 

2. Genoplukning af skolen  

Sag: Basisskolen 0.-5. årgang er i gang igen på skolen efter nedlukning, i alt 622 elever. Status på 

første uge. Udskolingen fjernundervises fortsat men i ny udgave. Næste fase efter 10. maj. Orientering 

v/Bitter 

 

Referat: 

Vi har taget imod 113 nye børn i TSFO – alle kom godt fra land torsdag den 16. april.  

Efter genåbning fjernundervises udskolingen fortsat af nogle fagteams, mens personale er trukket ned i 

basisskolen for at vi kunne oprette to hold pr. klasse. Eleverne var glade for at komme tilbage i skolen. 

Vi skal huske at holde afstand, også 2 meter mellem forældre, det skal kommunikeres løbende. Det er 

svært med bemanding, når vi skal dække flere hold end sædvanligt fra kl. 8.00-12.30, derfor er 

pædagogerne trukket ind i skolen dagligt. Forældrene har taget godt imod vores tiltag og viser hensyn, 

men vi skal være opmærksomme. Vi har skærpet indgangen til skolen, således eleverne først kan 

komme ind på skolen fra kl. 7.50 og de skal benytte den tildelte indgang.  

 

Kl. 19.10 

3. Budget 2020  
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Sag: Byrådet har besluttet at genåbne budget 2020 med henblik på genopretning af den kommunale 

økonomi. Status på processen herunder mulige konsekvenser på skoleområdet/Hornslet Skole. Til 

drøftelse. v/Tine 

 

Referat: Kompetenceudviklingen skærpes, eftermiddagsklub-betaling skal stige. Hornslet Skole kan 

ikke overholde det aftalte budget i forvejen pga. besparelser. Vi skal indhente vores underskud på 1.9 

million og kan derfor ikke se yderligere besparelser på skolens budget. 29. april er der møde i Byrådet, 

herefter ved vi mere.  

 

Kl. 19.40 

4. Ny skole i Hornslet 

Sag: Status på politisk proces vedr. udbygning af skolen i Hornslet. Orientering og drøftelse. v/Tine 

 

Referat: Befolkningsprognosen ser ud til at være lavere end forventet og derfor kan processen for Ny 

skole udskydes et år til 2024/25. Der skal nu besluttes mellem de to senarier, en indskoling eller en 

udskoling. Der træffes beslutning herom i byrådet i november 2020. Vi vil som bestyrelse og ledelse 

blive inddraget forinden. På seneste møde blev der fremlagt en overordnet skitse med ideer fra Aarhus 

Kommune, hvor der tages højde for den pædagogiske vision. Ledelsen skal arbejde videre med 

visioner for en ny samlet skole med sparring fra andre. Forvaltningen arbejder med en procesplan for 

inddragelse af interessenter og medarbejdere, hvad er det man kan inddrages i og hvad er det ikke, man 

inddrages i. Den pædagogiske vision skal være pejlemærke for hele skolen og ikke kun i den nye 

afdeling/lokation til skolen. Det er nødvendigt at tænke infra-strukturen/trafikale forhold ind i den 

endelige løsning.  

 

Kl. 20.00 

5. Kvalitetsrapport til høring 

Sag: Kvalitetsrapport vedr. skoleåret 2017-2018 er udsendt til høring i bestyrelserne. Drøftelse og evt. 

udarbejdelse af høringssvar. v/Tine 

 

Referat:  

Skolernes bestyrelser har tidligere lavet høringssvar til KL (Kommunernes Landsforening) om 

kvalitetsrapporternes anvendelighed, bestyrelserne kritiserer, at det er meget store og gamle data, der 

fremgår. FI-udvalg tager til efterretning, at det er gamle data og svært at anvende som dialogværktøj.  

Kvalitetsrapport vedr. skoleåret 2017-2018 er nu udsendt til høring fra forvaltningen. Der udarbejdes 

et høringssvar med indhold svarende til høringssvaret til KL. 

  

Kl. 20.20 

6. Skoleårets planlægning 20-21 

Sag: Planlægningen er i år presset af uvished omkring økonomi og Corona-situationen. Orientering om 

proces og beslutninger om reduktion/omlægninger på en række områder. Områderne er for de flestes 

vedkommende drøftet i bestyrelsen på tidligere møde. v/Bitter 

 

Referat: Vi håber at være normaliseret til august mht. Corona. Vi forsøger at planlægge med 

fagrækken og fagnormen, men vi er i tvivl om, hvad der er praktisk muligt efter sommerferien. Vi er i 

gang med processen, medarbejdere inddrages i denne og næste uge, de kan ønske nye opgaver og skal 

videreføre igangværende klasser indenfor afdelingen. Vi er langt med kommende nye teams til 0., 1. 
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og 6. årgang. Vi ønsker at få lærere med ned på 0. årgang, således vi laver et bedre skifte mellem 0. til 

1. årgang – lærere som skal danne bro til 1. årgang.  

 

Mulige reduktioner: Der kan komme reduktioner i form af nogle fag læses som hold-dannelse i 

udskolingen, fremfor al undervisning på klasseniveau. 8. årgang fastholdes lejrskole men reduceres fra 

fire til tre overnatninger. På 3. årgang lægges op til en dagstur for klassen, hvor forældregruppen 

herefter tager over med klassetur med overnatning. Svømning fastholdes på 4. og 5. årgang, da vi har 

egen svømmehal og vi bor i en vandkantskommune trods det koster ressourcer. Vi fortsætter med at 

udbyde fransk, vi skal blot være opmærksomme på ikke at få for små tysk-hold på årgangen, så her 

kan hold slås sammen. Hold-timer i dansk og matematik på alle årgange vil blive reduceret pga. 

økonomi, 4.-9. årgang vil få hold-timer grundet afkortet skoledag. Der dannes fortsat nye klasser på 6. 

årgang.  

 

Kl. 20.50 

7. Meddelelser og evt. 

Sag: Dialogmøde med F&L-udvalget tirsdag d. 12. maj kl. 16.30-18.30 i Hornslet 

 

Referat: 

Vi tænker mødet aflyses, måske virtuel deltagelse. Genåbning af budget vil måske overskygge et 

visionært blik. Vi afventer en udmelding til det er relevant, måske det snarere bliver et informations- 

fremfor dialogmøde.  

 

 

Kl. 20.55 

7. Personale 

 

 

Evt.:  

Kommuneplan er i høring, distriktsrådet vil udarbejde høringssvar indenfor daginstitutions- og 

skoleområdet. Tine og Carina giver input til distriktsrådet.  

 

Bestyrelsen vil gerne anerkende skolen, personale og ledelsen for deres håndtering af nedlukning og 

genåbningen pr. 15. april 2020. Udmelding kan skrives ind i en kort briefing fra bestyrelsesmødet.  

 

 
 

Hornslet, 20-04-11 Mødet hævet kl.: 20.11 

Med venlig hilsen Referent: 

Marlene Ankjær 

 

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  20-05-19 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 

 

 

 

 

 


