
 

HORNSLET SKOLE 
 SYDDJURS KOMMUNE 

 

 

  

 

 

 

1 

 

 

Referat 

 

 

Skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag 21.01.2020 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, Birgitte Lynge Kaae 

Elevrepræsentanter: Cristine Sofie Elgaard Andersen 9.a, Josefine Mundberg Mygind 8.d 

Ledelsesrepræsentanter: 

Gæster 

Bitter Rasmussen, Marlene Ankjær 

Jens Sønderbæk, adm. leder 

Afbud:  Tine, Klara, Rasmus, Marlene, Cristine, Josefine 

 

Ordstyrer: Carina  

 

Kl. 18.00 

1. Siden sidst og nyt fra elevrådet 

Mobilfri Skole, nye fraværsregler, indskrivning 

 

Referat: 

Mobilfri skole fungerer overordnet set godt. Dog brug for præcisering et par steder. Brev udsendes til 

forældre slut uge 5 med status. De nye fraværsregler er trådt i kraft - dog halter de tekniske systemer 

bagefter. Vi afventer derfor udmelding til forældrene til systemerne er oppe at køre jvf. de nye 

bestemmelser. Indskrivning til 0. årgang 2020 er slut. Elevtal ca. 113 fordelt i 5 klasser. Der skrives ud 

til forældrene derom nu. 

 

Kl. 18.10 

2. Møde med kontaktforældre 

Sag: Evaluering af møde med kontaktforældre onsdag d. 15.1.2020. 

 

Referat: 

Sag: Evaluering på mødet var fin. Mødet ind i årshjul og afholde hvert år. Formen var rigtig god. Ved 

åbne møder i bestyrelsen kan kontaktforældrene indbydes særligt. Flips og slides udsendes til 

kontaktforældrene og bestyrelsen. 

 

Kl. 18.20 Spisning 

 

Kl. 18.45 

3. Opfølgning decembermødet 

Sag: Opfølgning på sidste mødes temadrøftelse med indbudte repræsentanter for distriktsrådet. 

Herunder også orientering fra møde 9. januar vedr. Hornslets udvikling, hvor bestyrelsen var 

repræsenteret.  

 

Referat: 
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Meget positivt møde. Samarbejdet med distriktsrådet er rigtigt positivt. Møde 9. januar om Hornslets 

udvikling - de store linjer - kommuneplan og lokalplaner m.m. Der kommer et offentligt møde i 

foråret. 

 

Kl. 19.00 

4. Budget 2020 

Sag: Ledelsens oplæg til budget 2020. Til godkendelse. 

Beslutning: Ledelsen arbejder videre med budget 2020 som præsenteret og drøftet. Proces med 

medarbejderne går i gang nu. Skolens økonomi er blevet væsentligt forringet efter sidste justering af 

tildelingsmodel og to gange straks-besparelser i 2019. Der arbejdes derfor med en tilpasning af 

aktivitetsniveauet i forhold til den økonomi, der stilles til rådighed for skolen. 

 

Kl. 20.00 

5. IT-strategi ipads 

Sag: Oplæg til revision af skolens procedure for ipads i skolestarten. Til drøftelse og beslutning. 

 

Referat: 

Godkendt. Beslutning: 0. årgang får ikke udleveret en personlig iPad. To klassesæt er til rådighed og 

kan bookes. 1. årgang har personlig iPad men iPad bliver på skolen. IPad opsættes som en skole-iPad 

med kun skolerelevante programmer. Denne opsætning forventes udrullet i hele basisskolen over tid. 

Der tages stilling til, hvornår iPad må komme med hjem fra skole, når de første erfaringer med iPad på 

skolen på 1. årgang er indhentet. Meldes ud i forældrekredsen.  

Grundet GDPR må lærerne ikke fremefter kende elevernes koder - det bekymrer især de yngstes lærere 

meget.  

 

Kl. 20.20 

6. Skolens Trivselshandleplan 

Sag: Skolens overordnede trivselshandleplan 2019. Til drøftelse. Ny trivselsmåling i perioden 20.01-

20.03. Bilag. 

 

Referat: 

 

Kl. 20.40 

7. Høring vedr. lokale drøftelser kvalitetsrapporten 

Sag: Bestyrelsen kan indsende høringssvar vedr. lokale ønsker til kvalitetsrapporten. Bilag. Evt. 

udarbejdelse af høringssvar. Til drøftelse 

 

Kl. 20 

8. Meddelelser og evt. 

 

9. Personale 

 
 

Hornslet, 20-01-24 Mødet hævet kl.:  

 

Med venlig hilsen 

Referent:   

Bitter Rasmussen Næste mødedato:  20-02-19 

Skoleleder Frist for pkt. til dagsorden 13 dage før 
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