Skolebestyrelsesmøde
Torsdag d. 09.04.15 kl. 19.00 -21.40
I konferencelokalet

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



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



Skolens Projekter

Elevpunkt/ elevrådsform. Orientering
(10 min)
Nyt fra udvalg: (2 min)
1. Budget (ny kontoplan)

2. Ansættelsesudvalg
3. SFO (På dagsordenen)
4. Evalueringsudvalget

5. Vikarudvalg


8:2 modellen (beslutnings punkt) v/
Ulla (15 min)



Forslag om sammenlægning af
Hornbæk og Hellebæk! Er det realistisk

Bilag

Referat
Godkendt
Intet
Toiletkonkurrencen er i gang i uge 16 & 17

1. Der afholdes i nærmeste fremtid
et budgetopfølgningsmøde. Der er
lavet en ny kontoplan, og
budgettet skal fordeles efter
denne.
2. Intet
3. Gennemgås senere på dagsorden
4. Spørgeskema til
forældretilfredshedsundersøgelse
er udarbejdet med 20 spørgsmål.
Intra-systemet bruges.
Spørgsmålene sendes rundt, og
besluttes på næste
skolebestyrelsesmøde.
5. Diverse tiltag fortsætter, og
udviklingen følges nøje.
8:2-modellen er drøftet med Hornbæk Skole,
og de er orienteret om processen bag
evalueringsarbejdet på Hellebækskolen og
evalueringsudvalgets arbejde. Det er
skolebestyrelsens kompetence, at beslutte
skoledagens organisering. Skolebestyrelsen
beslutter på baggrund af indstillingen fra
evalueringsudvalget, at skoledagen i skoleår
2015/16 organiseres efter en 8:2-model.
For at leve op til kommunens vision om at
tiltrække 800 familier, skal der bl.a. være
attraktive skoler. Det er vigtigt, at der træffes

en beslutning, der understøtter en opfyldelse
af kommunens vision.

med et styrket samarbejde?
(20 min.)

En sammenlægning skaber mulighed for
større faglig sparring. Denne mulighed kan
også opnås ved det forpligtende samarbejde.
Personalegruppen har været igennem en
række større forandringsprocesser de sidste
par år, hvilket dokumenteret skaber et større
sygefravær. Der er et ønske om, at få
arbejdsro til at implementere skolereformen.
Demokratiet for forældrene begrænses ved
en skolesammenlægning. Det kan iagttages
fra kommunens øvrige
skolesammenlægninger, at der kommer en
uhensigtsmæssig distance til ledelsen, og at
der er en lang beslutningsvej.
Ledelsen og skolebestyrelsen ønsker at styrke
samarbejdet med Hornbæk Skole. Karl
inviterer Hornbæk Skole til møde d. 5. maj.
Ole som tovholder og Kamilla indkalder til
møde med Rikke Reiter.

Skolen i øjeblikket. Orientering V/Ulla
og Karl (10 min)
 Hvad er gået godt den sidste
måned?



Hvad har været en udfordring?



Personaleændringer
(20 min.)

Specialefagene på Hellebækskolen har været
en stor succes. Til innovationsaften var der
fuldt hus til præsentation af de gode ideer,
og Banegårdsdramaet trak fulde huse.
Det er problematisk at der i nærmiljøet
sælges hash. En lille gruppe af skolens elever
ryger hash. Skolen indgår i et tæt samarbejde
med forældrene og relevante institutioner
om løsning af disse problemer. Skolen har et
tæt samarbejde med SSPK og politi, og de er
meget opmærksomme på, at der i Ålsgårde
er et hash-salg.

Skolens Drift





Elevtal i kommende 1. og 2. klasse,
stor betydning for elever og skolens
økonomi. (afklaringspunkt) V/ Karl (20
min)

Bilag
udsendes
tirsdag

Belinda Johansen har fået nyt arbejde og
stopper d. 1. maj 2015.
På Børne-Uddannelsesmødet d. 13. april har
Center for Dagtilbud og Skoler søgt
dispensation fra reglen om maksimalt 26
elever i kommende 1. klasse. Dette problem

findes i en klasse på Hellebækskolen og en
klasse på Espergærde Skole.
Hvis dispensationen gives, er det besluttet at
tildele de kommende 1. klasser 4 lærere til 3
klasser.
Skolens budget er vedtaget, og der er ikke
økonomi til at oprette en ekstra klasse.
Skolebestyrelsen støtter ledelsen i en
fastholdelse af tre klasser, under
forudsætning af at dispensationen gives.
Samtidig fastholdes, at der er tre klasser på
kommende 2. årgang.
Punktet udsættes til næste møde

Gennemgang af SFO oplæg. V/Karl
Sinding



Eventuelt

Intet



Punkter til kommende møder.
(5 min)






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

Mødets afslutning



Kommende møder: 11/5

Bilag
udsendes
tirsdag

Frikvarterer og pauser
Princip 4, studieture, skal behandles
inden sommerferien
 Understøttende undervisning i 8. klasse.
Oplæg næste møde
 Forældretilfredshedsundersøgelse
 Fastholdelse af elever fra 6. – 7. klasse
 Værdigrundlag
 Princip af dannelse af primærklasser
 Effektiviseringsforslag
 Høringsvar fusion Hellebækskolen og
Hornbæk Skole
Intet referat

