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VIRTUELT Skype KL. 19.00-20.30  

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag 23.02.2021 kl. 19.00 – 20.30 

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 

 

Afbud:  Mia, Tine, Jakob 

 

 

 

 

Kl. 19.00 

1. Velkommen og siden sidst 

Fastelavn – afholdt som planlagt klassevis 

Bygningsvedligehold - vi har fået ny hoveddør, det var tiltrængt, da døren ikke lukkede til og var ikke 

forsvarlig i forhold til indbrud, men den måtte gerne passe bedre ind til bygningen. 

Møde SSP m.fl. – her deltog distriktsråd, skole og socialt opholdssted, hvad kan vi gøre for de unge 

mennesker i byen, så alle tager positivt hånd om de unge. Der er fortsat ikke beslutning om ungespot i 

byen.  

Input til færdselsplanlægning – omkring skolen, der er meget trangt om morgenen på Ballesvej. Vi 

ønsker, der er større hensyn til de bløde trafikanter. Bestyrelsen sender en samlet indstilling.   

 

Referat: 

 

Kl. 19.15 

2. Status genåbning og virtuel skole fortsat 

Sag: Skolen genåbnede for 0.-4. årgang til uge 6. 5.-9. årgang undervises fortsat virtuelt, ligesom et 

hold med elever fra 5.-9. årgang med behov for fremmøde også er på skolen. Vi har ikke haft 

smittetilfælde på skolen i løbet af uge 6. Orientering om opstart samt status vedr. 9. klasses 

afgangsprøver samt projektopgaven på 9. årgang, sidste skoledag for 9. årgang m.v. 

 

 

Referat: 

Det er skønt at have de små retur, men det er meget uvist, hvornår 5.-9. årgang kommer retur. Vi er 

opmærksomme på hygiejne, afstand og opdeling af udeområder. Vi er dog udfordret på udeområderne, 

derfor vil vi indføre forskudte pauser fra uge 9, så årgangen kan brede sig mere. Vi vil nok få 

smitteudbrud igen og så skal vi kunne smitte-opspore som tidligere. Vi fastholder ekstra pausetid samt 

det nye modulskema, så længe vi har virtuel undervisning og så vi har færre voksenskifte og mere 

sammenhængende tid til at flytte undervisningen udendørs. Vi er bevidste om, at når skolen er fuldt 

genåbnet, så kan vi igen stå med en situation, hvor f.eks. to årgange eller en halv skole sendes hjem 

igen. Der vil komme en test-plan for elever over 12 år, den afventer vi. Vi tilbyder pt vores 

medarbejdere test to gange om ugen. Udmelding vedr. 9. årgangs prøver er udmeldt og sidste skoledag 
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kan snart fastlægges. Modulskema skal fortsat evalueres på et tidspunkt, både inddragelse af elever og 

medarbejdere.  

 

Kl. 19.30 

 

3. Forældretilfredshedsundersøgelse Syddjurs 

Sag: Ministeriet har i sensommeren 2020 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse, hvor 

tilfældigt udvalgte forældre på alle folkeskoler er blevet bedt om at bidrage. Der lægges op til en 

drøftelse af resultatet af undersøgelsen for Syddjurs Kommunes skolevæsen/Hornslet Skoles resultat. 

Drøftelsen skal give input til kommende visions- og strategidrøftelser. Souschef i SFO, Marie Olsson 

og udskolingsleder Lone Borup deltager i drøftelsen. Bilag. 

 

Referat:  

Tilfældigt udvalgte forældre i Syddjurs Kommune, der er spurgt ind til undervisning, trivsel, mobning 

og SFO. Hornslet Skole ligger lavt i forhold til andre skoler i kommunen, der er en markant forskel 

mellem skoledel og SFO. Vi er meget nysgerrige på, hvad der ligger til grund for den lave placering. 

Skolen modtager meget få klager i dagligdagen og samarbejdet med forældregruppen opleves som 

positivt og konstruktivt – dette øger naturligvis nysgerrigheden i forhold til undersøgelsens resultat. 

Undersøgelsen er gennemført efter to års hårde besparelser og pladsmangel, det kan også have 

indflydelse på besvarelsen. Arbejdsgruppe nedsættes, som nærlæser skolens data og vender tilbage 

med oplæg til yderligere drøftelse. Klara, Rasmus og Bitter er arbejdsgruppen. 

 

Kl. 20.10 

4. Break med Rasmus 

Alle op at stå.  

 

Referat:  

Tak til Rasmus for gymnastikken       

 

Kl. 20.20 

5. Kalender 

Sag: Det planlagte internat med tema om ny strategi- og kommunikationsplan den 30. januar er aflyst 

grundet Corona. Der udsendes Doodle uge 8 med forslag til datoer for internat i foråret. 

 

Skolebestyrelsesmødet 24. marts rykkes til 23. marts grundet ansættelsessamtaler ledere den 24. marts.  

 

Referat: 

Internat udskydes til foråret.  

Skolebestyrelsesmødet flyttes til den 23. marts.  

 

Kl. 20.30 

6.  Revision beskrivelse kontaktforældre 

Sag: FU har revideret beskrivelsen til kontaktforældre. Bilag eftersendes. Næste princip til revision er 

skole/hjem samarbejde. Første input til revision. Behandles videre på kommende møde. Bilag 

vedhæftet. 

 

Referat:  
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Karina retter igennem og har fokus på layout. Udsendes til sidste kommentering. Revision princip 

skole/hjemsamarbejde er på næste gang. 

 

Kl. 20.50 

7. Meddelelser og Evt. 

 

 

8. Personale 

 

Repræsentant ansættelsesudvalg fra bestyrelsen 

 

Hornslet, 26-02-21 Mødet hævet kl.:  

Med venlig hilsen Referent: 

Marlene Ankjær 

 

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  21-03-23 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 

 


