
  

  
  

  
Kl.   18.00   
1.   Velkommen   og   siden   sidst   
Gåtur   med   borgmesteren   mandag   uge   34   kl.   07.30   
  

Referat:     
Formand   fra   skolebestyrelsen   og   repræsentanter   fra   distriksrådet   har   været   på   en   gåtur   rundt   i   byen   
med   politikerne.   Det   var   en   god   oplevelse.   
  

Kl.   18.10   
2.   Konstituering   
Sag:   Jf.   forretningsorden   konstituerer   bestyrelsen   sig   hvert   år   ved   første   møde   i   august   måned.   Der   skal   
vælges   formand   og   næstformand   (FU).   v/Bitter   
  

Referat:   
Formand:   Carina   genopstiller   og   vælges   enstemmigt   
Næstformand:   Allan   genopstiller   og   vælges   enstemmigt.   
Begge   deltager   i   Forretningsudvalget   (FU)   

  
  

Kl.   18.15   
3.   Bestyrelsens   årshjul   21-22   
Sag:   Bestyrelsen   behandler   hvert   år   FU   oplæg   til   årshjul.   Årshjulet   er   et   dynamisk   dokument,   som   
danner   afsæt   for   FU   planlægning   af   skolebestyrelsens   møder   hen   over   skoleåret.   v/Carina   

  
Referat:     
Det   årlige   møde   mellem   bestyrelse   og   kontaktforældrene   flyttes   til   d.   9.   november   19:00   -21:00.   Der   
holdes   fast   i   cafemodellen   med   temaer   til   drøftelse.   Indhold   drøftes   på   bestyrelsesmødet   i   september.   
Udkast   til   årshjul   er   godkendt.   
  

18.30   Spisning   af   let   aftensmåltid   
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Skolebestyrelsesmøde   

Mandag   23.08.2021   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,     
  

Afbud:   Tine,   Rasmus,       
  
  
  



  

  
  
  
  

Kl.   18.55   
4.   Skoleåret   2021-22   
Sag:   Orientering   om   status   på   det   igangværende   skoleår   herunder   om   forkortet   skoledag,   fagdage,   
ordensregler   vedr.   forældres   indgang   på   skolen,   mobilfri   skole,   udgang   ældste   elever,   affaldssortering   
m.m.  
  

Referat:     
Større   frihedsgrader   for   skolerne:   Den   forkortede   skoledag   er   slået   igennem   på   H.S.   jf.   Bilag.   En   
model   med   en   ugentlig   fagdag,   der   kører   i   rul   med   8   ugedage   af   gangen.   Tiltag   med   fællessamlinger   i   
Basis   er   iværksat,   med   sang   hver   tirsdag   i   5.   Lektion.   Der   er   ikke   givet   udgangstilladelse   til   7.   Årgang   i   
dette   skoleår.   Affaldssortering   som   pædagogisk   praksis   iværksættes   i   dette   skoleår.   
  
    

Kl.   19.15   
5.   Rengøring   
Sag:   Pr.   1.   september   overgår   rengøring   af   skolen   til   kommunal   rengøring.   Tidspunktet   flyttes   fra   
morgenrengøring   til   start   15.30   -   22.30.   Orientering   
  

Referat:   
Bitter   orienterede   om   punktet,   herunder   at   rengøringen   flyttes   fra   morgen   til   eftermiddag.     
  

Kl.   19.25   
6.    Ny   skole   
Sag:   Orientering   og   status   på   forarbejdet   i   forbindelse   med   ny   udskolingsafdeling   ved   HH.   Proces   over   
de   kommende   måneder.   Vedlagt   bilag   vedr.   kommunikationsstrategi   samt   Rambøll-rapport   vedr.   
trafikløsning   Rosenholmvej.   Drøftelse   og   evt.   initiativer   i   bestyrelsen.   v/Carina   
  

Referat:   
Der   er   kommet   bygherrerådgiver   på   både   byggeriet   af   ny   udskoling   og   udviklingen   af   den   eksisterende   
skole   og   udarbejdet   kommunikationsplan.   I   den   kommende   tid   løber   der   en   række   workshops   ind   med   
forskellige   temaer   med   deltagelse   af   skolens   ledelse,   interessenter,   medarbejdere   og   bestyrelse   
afhængig   af   workshoppens   tema.   Bestyrelsen   ønsker   at   der   kommer   fokus   på   energirenovering   under   
processen   med   udviklingen   af   den   eksisterende   skole   på   Ballesvej.   Det   politiske   udvalg   har   peget   på,   
at   der   skal   arbejdes   hen   imod   en   løsning   med   lyskryds   ved   Rosenholmvej.     

  
Kl.   19.50   
7.   Budget   2022     
Sag:   Fredag   d.   27.   august   udsendes   forvaltningens   oplæg   til   politisk   behandling   af   budget   2022.   
Skolebestyrelsen   er   høringsberettiget.   Drøftelse   og   aftaler   i   forbindelse   med   evt.   udarbejdelse   af   
høringssvar.   v/Carina   
  

Referat:   
Skolebestyrelsens   FU   kigger   ind   i   budgettet,   når   det   udkommer   på   fredag.   Bestyrelsesmedlemmer   
melder   ind   til   FU   i   løbet   af   weekenden   med   kommentarer   til   budgettet.     
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Kl.   20.10   
8.   Bestyrelsens   arbejdsgrupper   
Sag:   Grupperne   fra   bestyrelsens   internat   sætter   sig   sammen   og   genopfrisker   strategi   og   opgaver   for   
gruppens   arbejde.   Der   skrives   status   i   fælles   dokument.   Kort   status   fra   hver   gruppe.   Bilag   udsendes   
forud   for   mødet.   v/Carina   
  

Referat:   
Ny   Skole   
Dialog   er   startet   med   ledelsen   af   kulturskolen   med   opfordring   til   at   øge   mængden   af   tilbud,   
lokaleudfordring.Vi   vil   gerne   bakke   op   om   at   kulturskolen   får   lokaler   i   det   nye   kulturhus   og   de   bliver   
tænkt   ind   i   den   nye   skole.     
Kantine   udskolingen   må   gerne   være   en   pædagogisk   kantine,   vil   gerne   arbejde   hen   imod   at   kantinen   
bygger   op   omkring   dannelse   og   fællesskabsfølelse.   Personalet   i   kantinen   skal   have   en   pædagogisk   
indsigt.     
Kommunalvalgsgruppen:   Vil   i   samarbejde   med   distriktsrådet   inviterer   politikerne   til   en   debataften   
omkring   kommunalvalg.   
  
  

Kl.   20.50   
9.   Meddelelser   og   Evt.   
Lejrskole   skal   på   dagsordenen   til   næste   møde.   

  
10.   Personale   
Der   er   ikke   ansat   en   ny   administrativ   leder.   Jane   Falk   Hansen   er   ansat   som   faglig   koordinator   og   der   
ansættes   ny   skolesekretær   i   hendes   funktion.   Vi   har   en   midlertidig   ansat   indtil   efterårsferien.   Der   
arbejdes   med   en   proces   omkring   opgavefordeling   i   administrationen.   Der   er   ansat   en   ny   skolepædagog   
i   en   vakant   stilling.     
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Hornslet,   21-08-17   Mødet   hævet   kl.:     
Med   venlig   hilsen   Referent:       
Bitter   Rasmussen   Næste   mødedato:    21-09-29   
Skoleleder   Frist   for   pkt.   til   dagsorden   13   dage   før   


