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VIRTUELT Skype KL. 19.00-21.00  

 

Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag 23.03.2021 kl. 19.00 – 21.00 

Indbudte: 

Forældrerepræsentanter: Allan Markussen, Carina Manley Hansen, Klara Prang, Pernille Hjort, Sofie 

lykke Sørensen, Tine Grynnerup, Rasmus Kannegaard 

Medarb.repræsentanter: Jesper Rugaard, Lene Kjær Andersen 

Elevrepræsentanter: Jakob Kristensen, Josefine Mygind, begge 9. årg. 

Ledelsesrepræsentanter: 

Gæster 

Bitter Rasmussen, Lone Borup 

Jens Sønderbæk - pkt. 2 og 6 

Afbud:   

 

 

Kl. 19.00 

1. Velkommen og siden sidst 

Velkommen til Lene Kjær Andersen som medarbejderrepræsentant og til Lone Borup som 

viceskoleleder. 

Den nationale trivselsundersøgelse 

Nationale tests forår 2021 

 

Referat: 

Med håbet om at vi kan mødes fysisk næste gang, åbnes dagsordenen ☺ 

Skolebestyrelsen præsenterede sig for ny medarbejderrep. og viceskoleleder. 

 

Kl. 19.15 

2. Budget 2021 

Sag: Fremlæggelse af budget 2021. Til godkendelse. v/JSØ 

 

Regnskabsresultatet 2020 er betydeligt bedre end forventet. Dette skyldes primært reduktion i udgifter 

til vikar og driftbudget grundet Corona. Det betyder at vi hat nedbragt vores underskud fra 1.9 mill. til 

0,2 mill. I tillæg hertil fik vi 0,5 mill. fra forvaltningen for godt resultat.  

Budgettet for indeværende regnskabsår 2020-21 balancerer med et budgetteret overskud med ca. 0,2 

mill.  Tildelingsmodel er ændret til fordel for H.S. pr. 1.12021. Pga. ikke medtaget korrektioner i 

budgettet, kan der forventes et øget overskud på 0.25 mill. Alt i alt er vores økonomiske situation 

positiv. 

 

Bestyrelsen godkender budgettet.  

Der forventes opnormeret med 1-2 stillinger i kommende skoleår – også grundet stigende elevtal. 

Bilag 1 

Referat: 

 

Kl. 19.40 

3. Status genåbning og virtuel skole 
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Sag: 9. årgang er tilbage 50%. Øvrige klasser 5.-8. årgang er på udeskole en dag/ugen øvrig tid virtuel 

skole fortsat. 0.-4. årgang er på skolen hver dag. Status testning. Status med afsæt i den forløbne 

periode og evt. ny udmelding d. 23.3. 

 

Referat:  

Genåbning efter påske 5.-8. årgang må komme i skolen hver anden uge. Skolen ønsker at få eleverne 

ind årgangsvist: 5.-6. og 8 årgang i ugen efter påske. 7. og 9. årgang ugen efter. Vi  kan blive udfordret 

på udearealer.Vi fastholder skema og pauseplan. Foreløbigt har vi en tidshorisont på 2 uger, hvorefter 

alle krydser fingre for yderligere genåbning. Vi skal kraftigt opfordre til at eleverne lader sig teste 

forud for fremmøde og i skoletiden.  

 

 

Kl. 19.55 

4. Break med Rasmus 

Alle op at stå m.m. 

 

Referat:  

Vi nåede ikke at breakdanse ;-) 

  

Kl. 20.05 

5. Dialogmøde F&I-udvalget 

Sag: Tirsdag d. 13. april er der dialogmøde på skoleområdet. Formændene har været samlet til formøde 

herom. Drøftelse med input til trioen (formand, medarbejderrepræsentant og skoleleder), der deltager i 

dialogmødet. v/Carina 

 

Referat: 

Dagsorden er endnu ikke udkommet og det er derfor svært at drøfte på forhånd. Dagsorden sendes ud 

til bestyrelsen, når den udkommer til kommentering og gode idder.  

 

 

Kl. 20.25 PUNKT UDSÆTTES 

6.  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.  

 

En arbejdsgruppe har siden sidste møde gravet dybere i undersøgelsens resultat. Fremlæggelse ved 

arbejdsgruppen Klara, Rasmus, Bitter. Til drøftelse. Bilag eftersendes. 

 

Kl. 20.30 

6. Skoleåret 2021-22 PUNKT INDSAT 

Sag: Ledelsens oplæg til klasse- og timefordelingsplan for kommende skoleår. Oplægget danner afsæt 

for den kommende fagfordeling og planlægning i øvrigt. Særligt ønskes en drøftelse af tilbudsfaget 

fransk, som udbydes fra 5. årgang som alternativ til tysk. v/Bitter og Lone 

 

Referat: 
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Lektionsfordelingsplanen er identisk med sidste skoleårs. Vi var sidste skoleår på forkant med H/D på 

4. årgang, så den er allerede etableret. Frivillige linjefag 7.-9. årgang og svømning på 4. og 5. årgang 

er ekstra på H.S. Der udbydes 10 linjefagshold svarende til antal klasser. Vi fortsætter med reducering 

i skoleugens længde fra 4. årgang – 9. årgang på samme vis som sidste år.  

Lektionsplanen blev godkendt. Oversigt over støtteforanstaltninger blev gennemgået. 

 

For at undgå for stor skævvridning på holdstørrelser i tysk og fransk skal franskholdet have en vis 

størrelse hvert år. Ledelsen har derfor drøftet muligheden for at udfase fransk som tilbudsfag fra 5. 

klasse og i stedet tilbyde faget som valgfag på 7.-9. årgang. Dette vil også give elever med tysk 

muligheden for at få et tredje fremmedsprog i grundskolen. Er der interesse nok for valgfaget, kan det 

på sigt tilrettelægges, så eleverne har mulighed for at gå til en frivillig afgangsprøve i faget ved 

afslutningen af 9. klasse. Fransk som valgfag skaber ligeledes muligheden for at lave en mere 

international profil i udskolingen. Næste år udbydes fransk fortsat på 5. årgang og samtidig som 

halvårligt linjefag på 7.-9. årgang. Temaet drøftes i bestyrelsen i løbet af næste skoleår. 

 

Bilag 1 

 

Kl. 20.50 

7. Meddelelser og Evt. 

 

Princip skole/hjemsamarbejde til revision på april-mødet. 

 

Der er indmeldt følgende ønsker til trafikforbedringer: 

Trafikudfordringer på Ballesvej, Skolevangen og bomme på Tingvej ved banen og Tendrupvej. 

Distriksrådet er indkaldt til møde med kommunen. Bestyrelsen afventer dette.  

 

8. Personale 

Ansættelse af to pæd. ledere til Basisskolen 

 

Der meldes ud efter Påsken.  

 

Hornslet, 18-03-21 Mødet hævet kl.: 

21:10 

 

Med venlig hilsen Referent: Lone 

Borup 

Viceskoleleder 

 

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  21-04-22 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 

 


