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Skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag 23.11.2021 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: Frida, Thea 

Ledelsesrepræsentanter: 

Gæster 

Bitter Rasmussen, Lone Borup 

 

 

Afbud: Pernille 

 

 

Kl. 18.00 

1. Velkommen og siden sidst 

Kulturnat 12/11 

 

Nyt fra elevrådet 

 

Referat:  

 

Kl. 18.10 

2. Corona 

Sag: Epidemien er fortsat i spil. Orientering med status og gældende retningslinjer på skolerne. v/BLR 

 

Referat: 

 

18.30 Spisning af let aftensmåltid 

 

Kl. 19.00 

3. Ny Skole (10) 

Sag: Oplæg til kommentering med status på processen med programmering af ny skole herunder om 

madordning. v/BLR. 

 

3.1 Ny Skole perspektiver (30) 

Fremlæggelse af Didaktometer fra personalets arbejde på pæd. weekend. Drøftelse af perspektiver på 

skolens udvikling i lyset af supplerende proces i hhv. bestyrelse, kontaktforældre og elevinddragelse.  

Elevinddragelse som Walk & Talk v/Thea og Frida. Herefter drøftelse. v/LBO 3 Bilag 

 

3.2 Møde med kontaktforældre (10) 

Sag: Bestyrelsen havde indbudt kontaktforældrene til temamøde om Ny Skole. Cirka 30 forældre 

deltog. Med afsæt i oplæg arbejdede forældrene i grupper med at beskrive ønsker i form af  “Keep-

Stop-Try” som bidrag i processen med Ny skole. 
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Evaluering af form og indhold. Referat som renskrevne fotos fra gruppearbejdet er udsendt på Aula til 

alle. 

 

Referat:  

 

Tak for i aften til eleverne :) 

 

Kl. 19.40 

4. Princip Kommunikation 

Sag: En arbejdsgruppe i bestyrelsen har udarbejdet oplæg til revision af princip for kommunikation 

mellem skole og hjem. Oplæg har været behandlet i bestyrelsen tidligere og princippet er tilrettet 

herefter. Til drøftelse. Princippet sendes til kommentering på afdelingsmøder for personalet forud for 

endelig vedtagelse på møde i januar. Næste princip til revision er princip for samvær. Vedhæftet t.o. - 

sættes på næste møde. v/Carina. 3 bilag. 

 

Referat:  

  

Kl. 20.10 

5. Kommunalvalg 2021 

Sag: Et nyt byråd er dannet og dermed også et nyt politisk udvalg for Familie, Børn og Unge. Status og 

drøftelse af ønsker til samarbejdet med det nye udvalg. v/Carina 

 

5.1 Dialogmøde med udv. Familier, Børn og Læring samt øvrige bestyrelser 

Sag: Der er indbudt til dialogmøde mandag 29-11-21 kl. 16.30 på rådhuset. Drøftelse af dagsorden for 

mødet. Dagsorden kan ses i videresendt kalenderinvitation. v/Carina 

 

Referat: 

 

Kl. 20.25 

6.  Skolebestyrelsesvalg 2022 

Sag: Der skal afholdes nyvalg til skolens bestyrelse forår 2022. Det er besluttet, at der overgås til 

forskudte valg, hvorfor 3 eller 4 kandidater skal på valg efter de to første år. Herefter afholdes fortsat 

valg hvert andet år men alle kandidater vælges for en 4-årig periode. Bestyrelsen har tidligere 

tilkendegivet ønske om at indbyde til åbne tema-punkter på bestyrelsesmøderne i januar til marts. 

Temaer skal afklares. Der ønskes ligeledes en drøftelse af relevante temaer i kommunikationen i 

forbindelse med valget. v/Carina 

 

Referat:  

 

Kl. 20.40 

7. Kommunikationsstrategi 

Sag: Orientering om proces med udarbejdelse af kommunikationsstrategi, hjemmeside, sociale medier, 

Aula osv. v/BLR 

 

Referat: 

 

Kl. 20.45 
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8. Meddelelser og evt. 

 

Referat: 

 

 

Kl. 20.50 

9. Personale 

 

 

 

 

 

Hornslet, 21-11-19 Mødet hævet kl.:  

Med venlig hilsen Referent:   

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  21-12-14/22-01-27 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 

 


