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Skolebestyrelsesmøde 

Onsdag 17.06.2020 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, Jens Sønderbæk 

Ida Uhrenholt, Maiken, Torben Andersen, Lars Jacobsen 

Afbud: Elevrepræsentanter  

 

 

Ordstyrer: Tine 

 

 

Kl. 18.00 

1. Siden sidst og nyt fra elevrådet 

 

Referat: 

Skolen har fortsat undervisning efter bekendtgørelsen om nødpasning. 0. årgang er tilbage på skolen, 

de har haft en god tid på spejderarealet, men er nu på skolen inden overgangen til 1. årgang. 7. årgang 

er fortsat i sognegården.  

 

Kl. 18.10 

2. Opsamling  

Sag: Punktet samler op på året og kigger fremad bl.a. på erfaringer fra Corona-tiden, som med fordel 

kan videreføres næste år. v/Tine og Bitter 

 

Referat: 

Ledelsen har sendt spørgeskema ud til personalet, hvorefter resultatet af undersøgelsen vil munde ud i 

en dialog omkring erfaringer fra corona-tiden. Vi ønsker at se, hvilke muligheder og gode erfaringer 

skal videreudvikles eller videreføres. Der vil være vilkår vi skal efterleve efter Corona, men ligeledes 

har vi haft gode erfaringer med faste indgange, forældre-aflevering, særlige aftaler omkring TSFO. Vi 

ønsker fortsat at bibeholde, at dørene først åbnes kl. 7.50, indgang til morgen-SFO gennem 

legepladsen. Herunder også opmærksomhed på, at det giver plads og ro at zone-inddele udeområderne, 

det giver tryghed og overskuelighed for eleverne. Vi arbejder videre med inddragelse af 

udeundervisning og virtuel undervisning. Vi fortsætter også med tildeling af toiletter og ønsker flere 

håndvaske til hovedbygningen. Vi kunne overveje, hvor vores glemte kasse til tøj skal være, 

tilgængelig for forældrene og en mulighed for at fylde op i garderoben.  

Vi kender ikke, hvor længe bekendtgørelsen om nødundervisning er gældende, den er forlænget frem 

til den 1. august 2020. Vi bliver udfordret på plads, hvis afstandskravet på 1 meter bibeholdes, så skal 

vi ud at finde lokaler til nogle klasser. Såfremt der kommer en genåbning fase 4, skal vi ud at finde 

lokaler og udearealer. Vi håber på almindeligt skema efter ferien.  

 

Kl. 18.30 Spisning  
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Kl. 19.00 

3. Temadrøftelse om skolens økonomi 

Sag: Drøftelsen følger op på drøftelse på seneste møde. Bestyrelsen har sendt åbent brev til F&I ang. 

den økonomiske tildeling til skolen og der er inviteret til et dialogmøde efter sommerferien tirsdag d. 

1. september. FU har udarbejdet et oplæg til drøftelsen, som udsendes forud. Der er inviteret fire 

gæster til drøftelsen; to repræsentanter fra distriktsrådet samt to forældre. 

 

Referat:  

Målet er at være en lokal skole for alle distriktets børn. Vi ønsker bedre sammenhæng mellem 

økonomi og vækst i elevtal. Bestyrelsen ønsker større fokus på Hornslet Skole og dennes økonomi. 8. 

klasse råber vagt i gevær pga. samling på 3 hold næste år. FU har sendt åbent brev til FI-udvalget den 

7. juni. Det er på det politiske niveau, vi mangler fokus og opbakning til HS. Bestyrelsen sender 

sommerbrev ud til forældrene og linker til det åbne brev til F/I. FU har inviteret F/I til dialogmøde den 

1. september omkring skolens fremtid og økonomi, gerne suppleret med deltagelse fra flere 

lokalpolitikere fra Hornslet. Hvordan kan vi skabe koordineret opmærksomhed? Vi skal overveje 

vinklingen og ordvalg, det drejer sig om vores egen skole og ikke andre skoler. Men det handler om 

forvaltning af de kommunale midler, herunder rimelige og fair vilkår at kunne lave god skole på hver 

dag. En række konkrete forslag og ideer til den videre proces blev drøftet og FU arbejder videre 

hermed. 

 

Kl. 20.30 

 

4. Meddelelser og evt. 

 

Referat:  

Ny medarbejderrepræsentant for Birgitte efter sommerferien – tak for nu!  

  

Herefter fælles afslutning med hygge hos Pernille 

 
 

Hornslet, 20-07-08 Mødet hævet kl.: 20.40 

Med venlig hilsen Referent: 

Marlene 

 

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  20-08-31 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 

 


