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Skolebestyrelsesmøde 

Mandag 31.08.2020 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, Mia Jakobsen 

Elevrepræsentanter:  

Ledelsesrepræsentanter: 

Gæster 

Bitter Rasmussen, Marlene Ankjær, Jens Sønderbæk 

Afbud: Allan  

 

 

Ordstyrer: Tine 

 

 

0. Velkomst til Mia, ny medarbejderrepræsentant. 

• Været på HS i to år, lærer på 1. og 3. årgang 

 

1. Konstituering 

Sag: Jf. forretningsordenen konstituerer bestyrelsen sig hvert år på mødet i august med valg af formand 

og næstformand. v/Bitter 

• Formand:    Carina Manley Hansen    

• Næstformand:   Allan Markussen 

 

2. Siden sidst og nyt fra elevrådet 

Skolestart 

• En rolig skolestart på trods af Corona – det planlægningsmæssige grundlag har betydet ”ro på” 

• Fortsat faste indgange og udeområder + toiletter, håndhygiejne og lignende initiativer er fortsat 

• Vigtigt stadig at være stramme i respekt for at (forsøge at) kontrollere risici 

• Der arbejdes på permanente løsninger ift. håndvaske i samarbejde med den centrale 

ejendomsadministration 

• Udgangstilladelse til 9. årg. – opfordring til at evaluere udgangstilladelse generelt 

• Symptomer på Covid-19 ved elever: der sparres med ledelse i alle tilfælde, og det er 

sundhedsstyrelsens retningslinjer der danner grundlag. Ledelsen får rådgivning ved Syddjurs 

Kommunes beredskab. Vi er bevidste om, at der i nabokommuner er andre lokalt besluttede 

retningslinjer 

• Vi har endnu ikke konstateret smittetilfælde på HS  

 

Valg af nye elevråd 

• Der er foretaget valg, men der har ikke fundet konstituering sted. Ny kontaktperson får det 

store elevråd er Rikart Nielsen (ny ansat) 

 

2. Dialog om skolens økonomi 

Sag: Dialogmødet med F&I d. 1. september er aflyst grundet afbud fra F&I-udvalget. Opdatering på 

proces og det videre forløb. v/Tine og Carina 
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• Fortsat prioritering af dialogen med det politiske niveau 

• Distriktsrådet har udsendt årsberetning, hvor der er sat lys på en række forhold, som samlet 

munder ud i en konklusion som gengivet – en anbefaling af at fravælge Hornslet til bosætning 

med mindre serviceniveauet følger med. 

• Orientering om indslag på TV2, JP, BT samt P4 

Mange lokale reaktioner på FaceBook, stor opbakning til Distriktsrådet og Hornslet Skole – 

efterlysning af reaktioner fra øvrige politikere. Få tilbagemeldinger fra disse.  

• Hovedkonklusion: Tildelingsmodelen ikke gearet til at håndtere en stor skole i vækst   

• Møde med FI den 9. september – dialog om forvaltningens analyse – mulighed for at supplere 

med vores oplevede effekter. 

• Understregning af, at vi HAR en god skole, men at der for at fastholde denne status skal ske 

noget i den fremtidige finansiering. 

• Dagsorden til FI møde forventes onsdag den 2. september.  

• Høringssvar, emner med vores fokus: PPR, betaling for eftermiddagsklub, tildeling pr. elev, 

sundhedspleje, ejendomsdrift, SFR mm. 

Budgetkatalog – Sofie 

Ejendomsdrift - Carina  

 

3. Skolefest 

Sag: Ledelse og medarbejderudvalg har arbejdet med alternativ til skolefest, som ikke anses for mulig 

at gennemføre i år grundet Corona. Fremlæggelse af alternativ plan og drøftelse af økonomien i 

forbindelse med planerne. v/Bitter 

• Initiativ i samarbejde mellem årgangsrepræsentanter - skoleudflugter 

0. – 3. Ree Park med indbygget læringsforløb. Syddjurs bustransport 

4. – 6. Lego House til foråret. Udgift til bustransport  

7. – 9. Karpenhøj over flere dage – Teambuilding. Syddjurs bustransport 

• Generelt en dyrere løsning end en skolefest. Udgiften bliver delt over to regnskabsår 

Forslag: Bestyrelsen foreslår, at der iværksættes en frivillig indsamling via 

kontaktforældrerådene. Bestyrelsen udsender brev via AULA til kontaktforældrene og 

forældrekredsen bredt med opfordring til at deltage. 

• Forslag til støttefond til skoleudflugt, frivillige bidrag. Gennemsnitspris pr. elev.  

Hvem kan/skal administrere en Fond? 

Alternativt: Indbetaling gennem klassekasse? 

• Skolebestyrelsen skriver opfordring ud til alle forældre 

 

 

4. Skoledagens struktur og organisering 

Sag: En række initiativer i forbindelse med Corona er videreført og gjort permanente uanset 

COVID19; udezoner, faste indgange, aflevering ved kantsten m.v. Der arbejdes med tanker omkring 

forsøg med dagsstruktur med to moduler pr. dag. Overvejelser omkring timetal på 4.-9. årgang 

fremlægges. v/Bitter 

• Præsentation af forslag. (fremlægges på lærermøde tirsdag den 1. september) 

Skolebestyrelsen udtrykker støtte til forslaget 

 

5. Ny Skole 

Sag: Status på processen frem imod politisk beslutning inden udgangen af 2020 samt den videre proces 

i 2021. v/Bitter 
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• Skolebestyrelsen inddrages og involveres mere i den konkrete proces, på møde den 9. 

september 

 

6. Retningslinjer COVID19 

Sag: Orientering om nyeste retningslinjer og øvrigt i forbindelse med COVID19. v/Bitter 

• Se under pkt. 2 

 

 

7. Meddelelser og evt. 

• Husk møde med projektansvarlig for udvikling af Hornslet Skole efter mødet med FI den 9. 

september. 

 

8. Personale 

• Intet 

 
 

Hornslet, 31-08-25 Mødet hævet kl.: 

21:00 

 

Med venlig hilsen   

Jens Sønderbæk Næste mødedato:  20-09-09 

Referent Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 

 


