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Skolebestyrelsesmøde 

Mandag 30.09.2020 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: Jakob Kristensen, Josefine Mygind, begge 9. årg. 

Ledelsesrepræsentanter: 

Gæster 

Bitter Rasmussen, Marlene Ankjær, Jens Sønderbæk 

Afbud: Rasmus, Mia og 

Klara 

 

 

 

Ordstyrer: Carina 

 

 

Kl. 18.00 

1. Siden sidst og nyt fra elevrådet 

Skoleudflugter 

 

Referat: 

Corona-hverdagen er ved at falde på plads, håndvask, indgange mv. Skolefesten blev ændret til 

udflugter. Vi havde en skøn dag i Ree Park med indskolingen, de yngste kunne have haft glæde af 

mindre. 9. årgang var utilfredse med teambuilding fremfor Ree Park eller Lego House, der har været 

samme snak på 7. og 8. årgang. Udskolingen har et ønske om en større inddragelse/medbestemmelse 

fremover. Økonomisk har det kostet en del, der er på nuværende tidspunkt indsamlet 16.000 kr. fra 

forældre og det er et rigtigt godt tilskud til udflugterne. 

 

Elevrådet skal holde møde snarest, Rikardt (kontaktlærer) laver mødedatoen.   

 

Kl. 18.10 

3. Møde med F&I-udvalget 

Sag: Bestyrelsen sendte i juni et Åbent brev til det politiske udvalg for at gøre opmærksom på de 

økonomiske udfordringer tildelingsmodellen giver for skolen. Onsdag d. 9. september mødtes 

bestyrelsen med det politiske udvalg til en drøftelse. Opfølgning på mødet. v/Carina 

 

Referat: 

Forældrekredsen var indbudt til at deltage i mødet, som skolebestyrelsen indkaldte til, det blev dog et 

lukket møde grundet Corona. Skolens økonomi og ressourcer blev gennemgået. Det nye budgetforlig 

har afsat 5.4 mill. til skoleområdet, hvordan de udmøntes vides endnu ikke.  

 

Kl. 18.30 

4. Økonomi og budget 2021 

Sag: Budgetopfølgning ultimo september. v/JSØ, BLR 
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Referat:  

Jens gennemgår forventet regnskab 2020.  

Der tegner sig et billede af, at skolen kommer ud med et underskud et sted mellem 600.000 til 700.000 

kr. Vi har pga. Corona sparet en del vikarudgifter under nedlukningen, men har også brugt en del 

interne løsninger for at vikardække for at spare og vi har sparet rigtigt meget på driften for at 

nedbringe underskuddet. Så stor en stramning kan vi kun lave et år. Skolen har fået 127.000 kr. i 

godtgørelse for Corona-situationen. Team ejendomme har stået for håndvaske og bygningsdrift. 

Driftskonti ser fornuftige ud, og vi kan formentlig overholde det reducerede driftsbudget. Vi har 

gennemgået en rigtig hård opbremsning i 19/20, men Corona har også hjulpet til på trods, således 

underskuddet på knap 2 mill. er væsentligt nedbarberet.  

 

Spisning 

Kl. 18.40 

 

Kl. 19.10 

5. Mødekalender & forskudte bestyrelsesvalg  

  

5.1. Drøftelse af genoptagelse af tema-møder med mulighed for åben deltagelse og orientering om 

overgangen til forskudte valg fra 2022. v/Carina, BLR 

 

5.2 Årshjul for bestyrelsens møder (dynamisk dokument). Orientering og input. Bilag. v/Carina 

 

5.3 Møde med kontaktforældregruppen januar 2021. Fastsættelse af dato samt tema. 

Forberedelsesgruppe nedsættes. v/Carina 

 

Referat:  

 5.1 - indfases efter 2022, valg i 2022 herefter forskudt valgperiode. Minimum 7 

forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Temamøder kan iværksættes, således vi får flere forældre til at 

interessere sig for bestyrelsen. Åbne temamøder kan blive udfordret i forhold til Corona. Vi vil fortsat 

lave et kort skriv ud om bestyrelsens arbejde med siden sidst og hvor vi står henne med ny skole med 

henvisning til borgermøde den 27. oktober. Et åbent punkt kunne også være evaluering af Corona eller 

Ny skole. Åbne møder eller temamøde lægges i årshjulet af FU – hver 3. måned.    

 

5.2 – FU arbejder videre med årshjulet 

 

5.3 – Møde med kontaktforældre i marts 2021. Tema drøftes i november. Muligt emne kunne være, 

hvordan skaber man forældresammenhold i de nye 6. klasser.  

 

 

Kl. 19.30 

6. Ny Skole 

Sag: Bestyrelse, MED og ledelse afholdt fællesmøde med tema om udbygning af skolen onsdag d. 9. 

september. Mandag 28.09 møde i Hornslet Hallerne om Ny Skole med interessenter, politikere, 

forvaltning. Opfølgning på de to møder og processen videre herunder skolebesøg torsdag d. 1. oktober. 

v/BLR 
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Referat: 

Skolebesøgene 01.10 er aflyst pga. Corona. Den 18. december beslutter politikerne mellem de to 

scenarier, om der skal bygges en ny indskoling ved Rodskovvej eller en ny udskoling ved hallerne. 

Skolebestyrelsen er opmærksom på, at der mangler et ungemiljø i byen med attraktive væresteder. 

Bestyrelsen vil sende en opdatering ud på Aula vedr. de to scenarier.  

 

Kl. 19.45 

7. Strategi- og kommunikationsplan  

Sag: Opfølgning/evaluering på bestyrelsens strategi- og kommunikationsplan. Drøftelse af evt. 

temadag/temamøde med udarbejdelse af version 2. Bilag. v/Carina.  

 

Referat: 

Skal bestyrelsen revidere strategi- og kommunikationsplanen? Vi laver et seminar i januar, BLR 

sender en doodle ud. Tine, Sofie og FU planlægger.   

 

Kl. 20.15 

8.  Revision af princip for lejrskoler 

Sag: Som konsekvens af skolens forringede økonomi er lejrskolen på 3. årgang omdannet til en 

klassedag, hvor kontaktforældrene tager over med klassetur ved skoledagens slutning. Skolens princip 

for lejrskoler skal derfor tilrettes. 2 Bilag. v/BLR 

 

Referat: 

3. årgangs lejrskole sløjfes – ændres til en klassedag 

8. årgang ændres til tre overnatninger til lejrskole 

Tidspunkt på året slettes 

 

Kl. 20.30 

9. Procedure for visitation til specialtilbud (punkt udgår til fordel for punkt vedr. 8. årgang) 

 

Referat:  

Alle elever skal fortsat være ude i alle pauser. 9. årgang har udgangstilladelse i 12-pausen. 8. årgang 

ønsker tilladelse til, at de må gå hjem i pausen efter aftale med forældrene. Der skal opfordres til 

håndvask og sprit i hjemmet. Der kan evt. laves spisegrupper, som man gerne må gå hjem i. Vi vil 

vende det igen i ledelsen og med medarbejderne i udskolingen.  

 

10. Meddelelser og evt. 

 

 

11. Personale 

 
 

Hornslet, 20-09-23 Mødet hævet kl.: 21.08 

Med venlig hilsen Referent: 

Marlene 

 

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  20-10-27 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 

 


