
 

 

STED: Personalerum i PUC-

bygning/stueplan 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Onsdag 23-02-22 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: Thea, Frida 

Ledelsesrepræsentanter: 

Gæster 

Bitter Rasmussen, Lone Borup 

 

 

Afbud:Jesper, Sofie, 

Rasmus, Thea 

 

 

 

ÅBEN DRØFTELSE: 

Alle forældre er indbudt til at deltage i bestyrelsens møde fra kl. 18.00 - 18.50 for at deltage i tema-

drøftelsen om TRAFIKKEN ved skolen.  

 

Der kræves ikke tilmelding. Ønsker man at spise med efter drøftelsen - send mail til Bitter på 

bir@syddjurs.dk med tilmelding senest mandag d. 21. februar. 

 

Kl. 18.00 

1. Velkommen og siden sidst 

Status Corona 

 

Nyt fra elevrådet 

 

Referat:  

Eleverne ønsker fodbolddag og stole frem til bordene på 1. sal igen. 

 

Kl. 18.10 

2. Temadrøftelse TRAFIK 

Sag: Skolen fik for år tilbage lavet en trafikløsning hvis mål var at fremme sikker færden for 

gående og cyklister og samtidig mindske trafikken på Skolevangen og Ballesvej - især om 

morgenen. 

Situationen er nu, at der opleves at være øget trafik om morgenen - hvor hele midtbyen og 

Ballesvej sander til i trafik og uoverskuelighed, hvorfor flere forældre vælger at køre deres 

børn. En dårlig spiral. 

I 2025 flyttes 6.-9. årgang til hallerne og elevtallet på Ballesvej vil falde. Hvad er de gode 

greb indtil da - og hvad er de gode løsninger på længere sigt? 

 

Bestyrelsen inviterer til drøftelse med henblik på input til bestyrelsens fortsatte arbejde med 

at sikre en sikker skolevej til og ved skolen. v/Carina 

 

 

mailto:bir@syddjurs.dk


Referat: 

Bestyrelsen har et ønske om at flere børn cykler i skole. 

Forslag: 

Lukke Ballesvej med bom 

Trafiktælling 

Differentiering af mødetider og tillade elever at gå ind på skolen før 7:50 

Undgå at forældre parkerer på Kys og Kør lommen. 

Påvirke adfærd, give det opmærksomhed igen, på forskellig vis; politiet, bestyrelsen med 

morgenbrød, nudging med visuel understøttelse (pile, farver, tydelig skiltning, lystavle…) 

Kys og kør mulighed rundt om det gamle rådhus og ud gennem den nye parkeringsplads ved 

Tingvej. 

Kys og kør ved tankstationen på Tingvej 

Zonekort  med tid på gåturen til skolen. 

Kommunikation med video og gerne andre steder end på Aula, Facebook, forældremøder 

Klassekonkurrencer omkring cykling, flere ABC-uger. 

Aldersbegrænsning på børn der sættes af på Ballesvej 

Venstresving forbudt for enden af Ballesvej ud mog Hornbækvejen 

Få elever til at samle noget data på hvem, hvornår, hvor mange, hvor længe 

Gåbusser organiseret af forældre på årgangene eller klasserne eller i bo-områderne, bruge 

pensionister (kunne organiseres af de nye kontaktforældreråd på 6. årgang) 

 

Tak til de fremmødte forældre for en god debat. 

 

Kl. 18.50 Spisning af let aftensmåltid 

 

Kl. 19.20 

3. Messe Hornslet i udvikling 

Sag: Torsdag d. 3. marts afvikles messen “Hornslet i udvikling” i Hornslet Hallerne. Ny 

Skole er selvfølgelig med i en stand hvor også bestyrelsen deltager - både for at tale med 

besøgende om ny skole - men også andre aktuelle emner - og selvfølgelig det kommende 

bestyrelsesvalg. 

 

Der arbejdes på at få lavet et roll up banner, som forhåbentligt kan tiltrække besøgende 

forældre til en snak med et bestyrelsesmedlem. 

 

Sidste nyt fra planlægningen og aftaler skal på plads endeligt. v/Carina 

 

Referat 

Ledelse og bestyrelse står klar ved standen og håber mange forældre kommer. 

 

Kl. 19.45 

4. Revision af principper 

Sag: På seneste møde blev princip for samvær drøftet med henblik på revision og opdatering. 

FU henstiller, at princippet indgår i tema-drøftelsen om “præstationspres” på marts-mødet 

med henblik på, at princippet evt. revideres yderligere i lyset af drøftelsen. v/Carina 

 

1. Forberedelse af tema-drøftelse om “præstationspres” på marts-møde. 

 



2. I stedet arbejdes videre med revision for princip for digital dannelse. Princippet er 

tidligere drøftet med henblik på revision - og der arbejdes med afsæt i de indkomne 

input. v/Bitter 

 

Referat:  

1. Princip for samvær udskydes til efter næste åbne bestyrelsesmøde, hvor 

præstationspres er på som tema.   

 

2.  Princippet er godkendt. 

 

Kl. 20.15 

5.  Skolebestyrelsesvalg april 2022 

Sag: Kort opdatering vedr. det kommende valg. Der afholdes valgmøde torsdag i uge 16. 

Drøftelse af kontakt og kommunikation fra nu. v/Carina 

 

Referat: 

Nuværende bestyrelse deler postkort og morgenbrød ud med opfordring til at stille op til 

bestyrelsen 6. april og 19. april. 

 

Kl. 20.35 

6.  Dialogmøde med politisk udvalg 

Sag: Hele bestyrelsen er indbudt til dialogmøde med det nye politiske udvalg “FBL”. 

Formanden er indbudt til formøde vedr. dagsorden for mødet. v/Carina 

 

Referat:  

Vi har fortsat gode emner fra sidste møde, som ikke kom på dagsordenen. De bringes med. 

Derudover ønsker vi opdatering på hvor man er i processen omkring prioritering af 

renovering af skoler og institutioner. 

 

Kl. 20.45 

7. Meddelelser og evt. 

 

Referat: 

Medarbejdertrivselsundersøgelse starter i uge 9. 

 

Kl. 20.50 

8. Personale 

To nye medarbejdere er ansat i udskolingen og en barselsvikar i Basis. 

 

 

 

Hornslet, 22-02-18 Mødet hævet kl.: 20:40 

Med venlig hilsen Referent: LBO  

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  22-03-31 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 

 

 
 


