Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d.11.08.15 kl. 19.00 -21.40
Mødelokale bygning 1

Fremmødte: Kamilla Sevel Konstantyner, Jacob Levin Svendsen, Tine Mørch-Hansen, Anders van
Dhürbourgh-Jacobsen, Abia Reindorf, Tine Mørch-Hansen, Mette Bayer, Merete Knuhtsen,
Thomas Frommelt, Karl Sinding, Ulla Wiese Christensen
Afbud: Bettina Svingaard
Afbud:
 Godkendelse af referat /
beslutning (5 min)
 Opfølgning af tidligere punkter/ (5 min)


Elevpunkt/ elevrådsform. Orientering
(10 min)

Skolens Projekter

Nyt fra udvalg:
1. Budget (5 min)

2. SFO (5 min)

Bilag

Referat
Godkendt
Intet
Der har endnu ikke været elevrådsvalg. Det
er planlagt, at finde sted i august, så vi
glæder os til at se elever til næste møde.
1. Møde afholdt kort før ferien. Mødet faldt
i april, og på det tidspunkt var der på alle
poster balance. I mellemtiden er det
eksternt besluttet, at elever i eksterne
tilbud skal gå 9. klasse om. Det betyder at
der er en række uventede udgifter, der
har den konsekvens at skolen ikke kan
afdrage på skolens gæld, og i værste fald
at merforbruget stiger.
2. Kort nyhedsbrev fra SFO
De nye 0. klasser har fået en god
skolestart. Der er positiv feedback fra
forældre. Specielt har det været
positivt, at elevernes tid er skemalagt
som på en ”rigtig” skoledag.
Det er glædeligt at SFO’en og
klubben oplever at de fleste elever
benytter sig af dette tilbud.

3. Evalueringsudvalget (0 min)
4. Vikarudvalg (0 min)
5. Det forpligtende samarbejde med HO
(15 min)


Valg af formand V/ Kamilla (10 min)

3. Intet nyt
4. Intet nyt
5. UC og SI har afholdt møde med Ledelsen
på HO. En række samarbejdsområder er
på tegnebrættet. De to ledelser skal i
nærmeste fremtid planlægge hvordan
samarbejdet i dette skoleår skal foregå.
Anders van Dhürbourgh-Jacobsen er valgt



Årshjul for skolebestyrelsen V/ UC og SI
(& 60 min)

som ny formand fra oktober. Indtil da er
Kamilla Sevel Konstantyner konstitueret.
Årshjul præsenteres og revideres.
SFO- og kantine-udvalgene nedlægges.
Budget, evaluerings-, vikar-, forpligtende
samarbejde, ansættelsesudvalgene
fortsætter.
Nye udvalg nedsættes ved næste møde.

Skolens Drift





Mødets
afslutnin
g



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



Hvad har været en udfordring?



Personaleændringer

Fastholdelse af elevtallet på skolen V/ SI
og UC (20 min)

Eventuelt

Translokation for 9. klasserne var en stor
succes, hvor skolen fik sagt farvel for 10 gode
skoleår til forældre, elever og lærere. Årgang
2015 er den første årgang der har været i
gennem ”den nye udskoling”, og det er med
stolthed, at vi kan fortælle, at denne årgang
samlet set har præsteret bedre end de
foregående.

Personaleomsætningen er steget i
overgangen skoleår 2014/15 til 2015/16, og
det betyder at vi pt. mangler at besætte 2
lærerstillinger. Disse stillinger besættes i
nærmeste fremtid. Deadline er d. 14/8. Det
betyder desværre, at der er 14 lektioner i
udskolinger, der skal vikardækkes.
Lukas, Susan, Sine, Anja, Line.
Orientering på mødet om tilgang og afgang af
elever til HE. Nettotilgang af nye elever er 8.
Vi har sagt farvel til 22 elever, der enten er
flyttet eller har valgt andre skoletilbud.
Vi kan med glæde sige velkommen til 30 nye
elever, der er begyndt på Hellebækskolen ved
skoleårets start. Det betyder at skolens
samlede elevtal er steget til 782 elever.
Lysfesten i januar for elever, forældre og
personale erstattes af en præsentation af
elevernes projekter i forbindelse med
kommunens innovationsprojekt.





Punkter til kommende møder.
(5 min)

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

Kommende møder 1. halvår 1/9 - 29/9 – 5/11





Forældretilfredshedsundersøgelse
Værdigrundlag
Princip af dannelse af primærklasser
(Januar)
Høringssvar angående lokalplan



Intet referat

