Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 03.02.15 kl. 19.00 -21.40
I konferencelokalet

Fremmødte: Jacob Levin Svendsen, Kamilla Sevel Konstantyner, , Anders van DhürbourghJacobsen, Mette Bayer, Merete Knuhtsen, Thomas Frommelt, Ida Mørch-Hansen
Afbud: Ole Kjerkegaard Nielsen, Tine Mørch-Hansen, Bettina Svinggaard, Emilie, Abia Reindorf
Afbud:



Skolens Projekter



Bilag

Referat

Godkendelse af referat /
beslutning (5 min)
Opfølgning af tidligere punkter/ (5
min)

Godkendt

Elevpunkt/ elevrådsform. Orientering
(10 min)

På i elevrådsmøde i fredags blev det
vedtaget at toiletkonkurrencen bliver sat i
gang i mellemtrin og i udskolingen. Det
ønskes at der opsættes sæbe og
spritdispenser.
Det ønskes at der laves flere ostebaner, at
trampolinerne repareres samt flere møbler
til fællesrummene.

Nyt fra udvalg: (0 min)
 Kantine
 Budget
 Ansættelsesudvalg
 SFO
 Evalueringsudvalget

Gartnertilbud er nu indkommet, og disse
vurderes i nærmeste fremtid.

Intet
Senere på dagsordenen
Intet
Senere på dagsordenen
Intet



Mødet vedr. skolestruktur d. 22.01.15
v/ Kamilla, Anders, Abia, Ulla og Karl
(15 min)

Grundlaget for at evaluere skolernes nye
struktur, bliver foretaget på et bekymrende
grundlag.
Det var et fremadskuende møde, og med
det for øje kunne det ikke opfattes som en
evaluering. Der var en blandet oplevelse af
udbyttet.
Skolebestyrelsen mener, at det er
kritisabelt at deltagere i
fokusgruppeinterview ikke var inviteret.
Dette formidlers videre til styregruppen.



Kontaktforældremøde d. 27.01.15
opfølgning v/ Kamilla (40 min)

Skolebestyrelsen skal være skarp på
hvad det er for en slags møde: et
kontaktforældremøde eller et generelt
forældremøde. Dette skal være på plads
til næste skoleår.

Vikarsituationen er i øjeblikket kritisk,
og derfor har der været krisemøde
angående dette. A-Med behandler
konkret tiltag i forhold til
sygemeldinger. Ledelsen er ved at
analysere sygefraværet. Arbejdsmiljøet
er i fokus, og det skal løbende
optimeres. Vikargruppen arbejder
videre med konkrete tiltag og med
kommunikation.
7:3-modellen. Der nedsættes en
evalueringsgruppe med ledelse, lærere
og skolebestyrelse med henblik på en
analyse og optimering, med
implementering af justeringer pr. 1.
august 2015.
De stille elevers trivsel i udskolingen skal
undersøges i forhold til
udskolingsstrukturen.

Skolens Drift



Skolen i øjeblikket. Orientering V/Ulla
og Karl (10 min)


Hvad er gået godt den sidste
måned?

Første møde med Klubben afholdt og
Lederen indgår nu i ledelsesteamet.
Plan for modtagelse af maj-børn
udarbejdet.



Hvad har været en udfordring?

Et højt fravær i januar måned.



Personaleændringer

Rie Kaiser er begyndt pr. d. 1. februar i
udskolingen. Hun underviser i dansk, idræt
og tysk
Kvalitetsrapporten er taget til efterretning



Høring vedr. Kvalitetsrapport v/ Karl og
Ulla (10 min)

Er udsendt



Foreløbigt regnskab V/ Karl (15 min)

Gennemgås
på mødet

Resultatet af årets regnskab er et
merforbrug på 3,87 mil.
Forklaring:
- Der er vedtaget en ny
tildelingsmodel baseret på
socioøkonomiske forhold, som
betyder, at Hellebækskolen får
færre midler
- I forhold til ny skolereform er der
merudgifter til f.eks.

Mødets afslutning



Budget 2015 V/ budgetgruppen (40
min)



Status vedr. SFO Karl Sinding (15 min)



Eventuelt



Punkter til kommende møder.
(5 min)



Mødet i dag: hvad gik godt og hvad gik
mindre godt?

Kommende møder: 9/3, 9/4 og 11/5

Udsendes
senere

undervisningstillæg
- Udlægning af inklusionsmidler
dækker ikke de elever, der er i
specialtilbud
- Vikarbudgettet er steget fra 1 mil til
2 mil
Der udarbejdes en afviklingsplan på 3 år i
samarbejde med kommunens økonomiske
afdeling.
Budget og budgetopfølgningsproces
præsenteres.
Diskussionspunkterne drøftes, og
budgetgruppen arbejder videre med det
endelige budgetforslag, som skal vedtages
på næste møde.
Skolebestyrelsen anbefaler, at
underskuddet afvikles over 5 år, så der
stadig er mulighed for nødvendige
investeringer.
En proces i SFO’en om arbejdsglæde og
trivsel blandt personalet er sat i gang.
Procesplanen præsenteres og forløber fra d.
15/12 til d. 19/3. Formålet er at skabe
arbejdsglæde og trivsel i personalegruppen,
som skal resultere i, at SFO’en bliver et
fantastisk tilbud til skolens elever.
Helsingør Tennisklub har fremsendt et
forslag, der skal præsenteres på et
skolebestyrelsesmøde.
 Frikvarterer og pauser
 Indeklima
 Værdigrundlag
 Tilbagemelding af evaluering af 7:3model
 Princip 4 studieture skal behandles
inden sommerferien
 Handleplan angående elevadfærd
Intet referat

