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Mødet er fysisk i P-rum 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Onsdag 16.06.2021 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, Lene Kjær Andersen 

Elevrepræsentanter:  

Ledelsesrepræsentanter: 

Gæster 

Bitter Rasmussen,  

Jens Sønderbæk 

Afbud:  Lone Borup 

 

  

 

Kl. 18.00 

1. Velkommen og siden sidst 

Trivselsmåling national er slut. På august- eller septembermøde. 

Lego-House ture 4.-6. årgang. 

Sidste skoledag 9. årgang og afgangsprøver 9. klasse 

 

Referat: 

Lego-House ture har været en stor succes og det var opløftende, at noget endelig kunne lade sig gøre. 

Stor cadeau til alle forældre som har ydet et støttebidrag til turenes økonomi. 

Sidste skoledag 9. årgang blev afviklet i corona-udgave igen og det gik fint. Afgangsprøver mundtlige 

i dansk og engelsk er i gang. De unge møder velforberedte til prøverne.  

 

Kl. 18.10 

2. Økonomi 

Sag: Budgetopfølgning. FU foreslår, at bestyrelsen fremefter i slutningen af hvert kvartal får 

opfølgning med fokus på betydningen for økonomien, når elevtallet fortsat vokser og andelen af elever 

over 400 til laveste takst dermed vokser. Indarbejdes i bestyrelsens årshjul. v/Carina 

 

Referat: 

Bestyrelsen ønsker en løbende opfølgning kvartalsvist med henblik på at følge udviklingen elevtal og 

økonomien med voksende antal elever over 400 elever. 

 

Opfølgning økonomi: Det ser fornuftigt ud i 2021. 5/12-dele af året er med den forhøjede takst fra 66% 

til 71%. Tak til Jens Sønderbæk for gode og kompetente opfølgninger og øvrige bidrag igennem de 

sidste 4 år. 

 

Kl. 18.35 Spisning - vi spiser lidt god sommermad 

 

Kl. 19.15 

3. Internat - evaluering og opfølgning 
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Sag: Evaluering af internat og opfølgning på gruppernes arbejde samt den videre proces. v/Carina 

 

Sag: Referat:  

Grupper: Møde med distriktsrådet med drøftelse om kultur i byen - med særlig børnevinkel.  

Kommunalvalg: Skole & Forældre opfordrer til at stemme lokalt. 

Skolekantine - sundt skolemåltid - nuværende principper for sund skolemad m.v. skal opdateres 

Der er kontakt med kulturskolen om visioner i forhold til børnekultur i byen. Kun meget få elever 

bruger kulturskolens mange tilbud, da de fleste aktiviteter foregår i Rønde og det er svært at komme på 

tværs. Kulturskolen bør med ind på banen omkring ny skole - det er nu, fremtidens muligheder tegnes. 

Pilot-projekter kan afprøves op imod ny skole. 

Særskilt referat/opsamling fra internatet er under udarbejdelse og udsendes herefter. 

Skriv ud til forældre med nyt herunder en fornuftig økonomi nu. 

  

Møde 30. juni - inspirationstur lokalt. opfølgning august. 

 

Kl. 19.40 

4. Skoleårets planlægning 21-22 

Sag: Om reduceret skoledag med flere tovoksentimer, skema, fagdagsskema, kalender - og Covid - 

ikke Covid hensyn fortsat (?) m.m. v/BLR 

 

Referat:  

Med opbakning fra bestyrelse og medarbejdere har skolen reduceret skoledagen på alle klassetrin. 

Bestyrelsen har udarbejdet udtalelse til ansøgning. Skemalægning grundskema er næsten færdig - 

herefter udarbejdes modulskema med en dag/ugen - et tiltag baseret på erfaringer fra corona-perioden. 

Skolefestival afvikles i maj 2022.  

 

Ledelsen er usikker på, om og evt. hvilke corona-restriktioner der evt. vil gælde, når skoleåret starter 

til august. 

 

Kl. 20.00 

5. Princip skole/hjemsamarbejde 

Sag: Efter forarbejdet på sidste bestyrelsesmøde har en arbejdsgruppe udarbejdet et oplæg til første 

kommentering. v/Carina 

 

Referat: 

Drøftelse af oplægget fra arbejdsgruppen. Ledelsen er undersøgende på behovet for at tilknytte en 

kommunikationsmedarbejder på udvalgte opgaver.  

 

Princip skal være det grundlag vi står på - herfra skal eller kan der udarbejdes mere direkte henvendt 

kommunikation som eks. forventningspapir. Gruppen arbejder videre med oplæg til princip. 

 

Send gerne gode kommentarer til gruppen 

 

 

Kl. 20.25 

6.  Ny skole 

Sag: Orientering og status på forarbejdet i forbindelse med ny udskolingsafdeling ved HH. v/Bitter 
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Referat: 

Styregruppen arbejder fortsat målrettet efter tidsplanen. Bygherrerådgiver er valgt og proces med dem 

går i gang snarest. Der forventes en tæt proces hen over sensommeren med inddragelse af skolens 

ledelse og medarbejdere og øvrige interessenter såsom Hornslet Hallerne, Ungdomsskole, Kulturskole, 

Distriktsråd, fritidsbrugere osv. 

 

 

Kl. 20.35 

7. Meddelelser og Evt. 

 

Forslag til mødeplan for skoleåret 22-23 er udsendt i kalender 

 

hjemmeside afgangsprøver - orientering -  

 

8. Personale 

 

Proces ansættelse af adm. leder - orientering 

 

 

Hornslet, 21-06-08 Mødet hævet kl.:  

Med venlig hilsen Referent:   

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  21-08-23 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 

 


