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Skolebestyrelsesmøde 

Torsdag 26.11.2020 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:  Tine, Josefine og Pernille 

 

Mødets afvikling 

 

Ordstyrer: Carina 

Mødet forventes gennemført som fysisk møde i P-rum og med corona-

venlig servering af aftensmad. Hvis mødet mod forventning ikke kan 

gennemføres som fysisk møde, afvikles mødet virtuelt. 

 

Kl. 18.00 

1. Siden sidst og nyt fra elevrådet 

Brandalarm  

Modulskema uge 45-50 

 

2.Spisning  

 

Referat: 

Brandalarmen gik sidst i oktober, brandvæsnet kom og konstaterede, at alarmen var gået, men der var 

ikke brand. Elever og personale stod på sportspladsen i omkring 30 min., det gik rigtig fint. 

Modulskema skal evalueres med personale og elever efter jul.  

Skolen har afholdt virtuelle forældremøder for kommende skolestartere og vil ligeledes afholde virtuelt 

møde for kommende 6. årgangs forældre.    

 

Kl. 18.40 

3. Budgetopfølgning samt budget 2021 

Sag: Seneste opfølgning på økonomi 2020. Opdatering på den politiske proces vedr. tildeling af 

økonomi til skolerne. FU har bedt ledelsen lave beregninger på effekter af det udsendte materiale til 

politisk behandling. Drøftelse. Bilag udsendes forud for mødet. v/BLR, JSØ 

 

Referat: 

Vi har skåret helt ind til benet ved at spare på vikarudgifter, dække flere barsler internt m.v. Det kan vi 

ikke blive ved med, men har også været udfordret på at kunne skaffe nok vikarer. Der er lidt rum til at 

bruge driftskontoen til nyindkøb og lignende. Vi kender ikke skolens budget for 2021, der tilføres 

penge til skoleområdet i 2021, men hvordan de tildeles, afgøres i FI-udvalget. Tildelingsmodellen 

overvejes at hæves fra 66 % til 69-72 % for skoler med over 400 elever. Der vil ikke blive ændret på 

knæk over 400 elever, det kunne være ønskværdigt at indføre et knæk ved 600 elever.   

 

Kl. 19.10 
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4. Bestyrelsens årshjul 

Sag: Internat januar – nedsættelse af forberedelsesgruppe. FU foreslår, at det årlige møde med 

kontaktforældrene aflyses. I stedet udsendes skriv fra bestyrelsen. Nedsættelse af skrive-gruppe. Bilag: 

Beskrivelse af kontaktforældre-rollen. v/Carina 

 

Referat:  

Internat for bestyrelsen bliver fredag den. 29. januar kl. 16.00 til lørdag ca. kl. 13.00. Temaet er 

kommunikation og strategiplan.   

Bestyrelsen aflyser årets møde med kontaktforældre og udsender revideret princip om rollen ud til 

forældregruppen inden sommer. Princippet skal revideres, opstilles lidt mere enkelt samt flytte 

forventninger til rollen øverst.    

  

 

Kl. 19.20 

5. COVID-19 

Sag: Status og opfølgning på smitteudbrud. Beredskabsplan ved udbrud. v/BLR  

 

Referat:  

Skolen har haft fire smittede elever og en medarbejder. Der er lavet en opstramning af mellemrum, 

morgen-SFO, DSA og andre ressourceindsatser, hvor elever holdes årgangsopdelt frem til jul. Skolen 

har efterfølgende lavet en mere synlig beredskabsplan for både personale og ledelse, så de små ting 

som f.eks. psykisk omsorg også varetages over for de smittede eller hjemsendte samt fokus på 

tilbagevenden i klassen. Forældre er rigtig gode til at bakke op om retningslinjerne ved ikke at holde 

sociale arrangementer. Alle elever er opdelt i årgange, faste udeområder og fortsat fokus på 

håndhygiejne.    

  

Kl. 19.45 

6. Ny Skole 

Sag: Status på politisk proces henimod beslutning. v/Carina 

 

Referat: 

Bestyrelsen har sendt åbent brev til Byrådet med ønske om en ny udskoling ved hallerne. Distriktsrådet 

har ligeledes sendt brev til Byrådet med fokus på sikker trafik. Lokalavisen skriver, at faglokaler vil 

koste dyrt ved en ny udskoling, da disse lokaler er på nuværende matrikel. De to scenarier er beregnet 

til at ville koste nogenlunde det samme og faglokalerne er allerede under pres på eksisterende matrikel, 

så der skal etableres flere faglokaler.     

 

Kl. 20.00 

7. Skolens principper  

Sag: Det er skolebestyrelsens opgave at formulere principper. Principper skal formuleres præcist og 

samtidigt så overordnet, at der er handlerum for ledelse og medarbejdere til sammen at udmønte 

principperne i dagligdagen på skolen. 

 

FU lægger op til en drøftelse af arbejdet med skolens principper både i form af revision af nuværende 

principper og som en undersøgelse af områder for formulering af nye principper. Læs om bestyrelsens 

arbejde med skolens principper i nedenstående link. Der eftersendes bilag med skolens nuværende 
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principper. Princip for skole/hjemsamarbejde bedes nærlæst og foreslås til evt. revision kommende. 

Bl.a. de nye virtuelle erfaringer bør indgå i drøftelsen. 

 

https://www.skole-foraeldre.dk/sites/default/files/skolebest1.pdf#page=11 

 

 

Referat: 

Princip for skole/hjem samarbejdet bør indeholde kommunikation, hvordan anvendes Aula, hvad skal 

kommunikationen bestå af mellem skole og hjem. Vi kunne revidere et enkelt princip pr. møde, som 

lægges ind i årshjulet.   

 

Kl. 20.45 

8.  Meddelelser og evt. 

 

 

Kl. 20.50 

9. Personale 

To personaler går på barsel til vinter 21, vi får ligeledes to personaler retur fra barsel inden foråret og 

endnu to retur i løbet af forsommeren.    

 

 

 
 

Hornslet, 20-11-20 Mødet hævet kl.: 20.55 

Med venlig hilsen Referent: 

Marlene Ankjær 

 

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  21-01-11 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 

 

https://www.skole-foraeldre.dk/sites/default/files/skolebest1.pdf#page=11

