Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 01.09.15 kl. 19.00 -21.20
Mødelokale bygning 1

Fremmødte: Anders van Dhürbourgh-Jacobsen, Abia Reindorf, Mette Bayer, Tine Mørch-Hansen,
Merete Knuhtsen, Thomas Frommelt, Sofie Klemi
Afbud: Bettina Svinggaard, Kamilla Sevel Konstantyner, Ole Kjerkegaard Nielsen, Jacob Levin
Svendsen
Afbud:
 Godkendelse af referat /
beslutning (5 min)
 Opfølgning af tidligere punkter/ (5
min)

Bilag

Referat
Godkendt
Status på årgangenes forældremøder.
Skolebestyrelsen har præsenteret sig på alle
årgangsmøderne. Det giver et godt afsæt for
skoleåret, at afholde møder i starten af skoleåret.

Skolens Projekter

Det, der har optaget forældrene på møderne, har
primært været centreret om den understøttende
undervisning og lektiecaféerne. Disse områder er
stadig under udvikling, og vil blive
debatteret/udviklet blandt personalet i dette
skoleår. Der vil være en løbende kommunikation
omkring dette udviklingsarbejde.
Forældremøderne i de enkelte klasser, har
ligeledes været en positiv oplevelse – hvor
engagerede lærere præsenterede årets program.
Der er positiv feedback for det tidlige tidspunkt på
året.
Sofie Klemi er valgt som elevrådsformand, og
Herbert er næstformand.



Elevpunkt/ elevrådsform. Orientering
(10 min)
Nyt fra udvalg:
1. Budget (0 min)

2.
3.
4.
5.


SFO (0 min)
Evalueringsudvalget (0 min)
Vikarudvalg (0 min)
Det forpligtende samarbejde med HO
(10 min)
Børne- & Uddannelsesudvalget (15
min) V/SI

1. Møde aftalt med Centerchef Rikke Reiter. Det
skal undersøges hvordan økonomien er, for
de elever vi har i eksterne tilbud.
2.
3.
4.
5.
Bilag 1

Intet nyt. Årshjul præsenteres på næste møde
Intet nyt
intet nyt
intet nyt

Årshjul gennemgås, og følgende områder vil blive
behandlet i kommende år:
 Ensartet størrelse på skolerne
 Scenarier for skoletilbud i Hornbæk og



Skolens Drift



Nedsættelses af årets udvalg (30 min)
V/Kamilla
Skolen i øjeblikket. Orientering V/Ulla
og Karl (10 min)
 Hvad er gået godt den sidste
måned?





Hvad har været en
udfordring?

Personaleændringer

Hellebæk
 Scenarier for skoletilbud i Tikøb og
Espergærde
 Sammenlægning af Ungdoms- og 10.
klasseskolen
 Antallet af elever i klassen
 Det ledelsesmæssige område, herunder
afklaring af delegation af
beslutningskompetence
 Plan for kompetenceudvikling af
skolebestyrelser
 Forældreundersøgelse
 Udvikling/implementering af lokale
forældretiltag
 Koncepter for elevinddragelse
 Udvikling/implementering af lokale
elevtiltag
 Udvikling af samarbejdet med
virksomheder i Boost
 Styrke samarbejde ml musikskole og
ungdomsskole
 Model for optimering af klubområde
 Den sammenhængende dag - Fritidstilbud
(SFO2)
 Status på arbejdet med overgange
 Adfærd/omgangstone/kampagne
Ulla skriver et resumé til forældrene.



Mødet med skolens forældre på årgangsforældremøder, positive og engagerede
lærere, fortsat elevtilgang. Elever fra 0. -7.
klasse har fået PC’ere. I 8. og 9. klasse stilles
en PC til rådighed til elever, der ikke selv har
mulighed for at medbringe en PC.




Det er en udfordring at få rekrutteret lærere
Det er bekymrende, at der generelt set er en
dårlig adfærd i forhold til fælleslokaler,
toiletter mm. Der skal arbejdes med at lave et
adfærdskodeks, kampagner mm. i samarbejde
med elever, lærere og skolebestyrelsen



To opsigelser – en i indskoling og en på

Mødets afslutning



Høringssvar angående lokalplan V/
Thomas (30 min)



Forældretilfredshedsundersøgelse V/
Ulla (20 min)



Eventuelt



Punkter til kommende møder.
(5 min)

mellemtrinnet
Området omkring det gamle plejehjem skal
rumme 30 boliger, og Teglhuset skal rumme bolig
til 14 psykisk handicappede. Det vil blandt andet
betyde et øget trafikpres på Skåningevej. Der er
en bekymring i forhold til, at denne type
institution tiltrækker en række kriminelle
aktiviteter, som vil skabe et utrykt miljø for
skolens elever, der passerer Teglhuset, når de går
op til Bølgen.
Skolebestyrelsen laver et høringssvar angående
denne bekymring. Thomas, Abia og Kamilla
udarbejder høringssvaret.
Undersøgelsen præsenteres
Ulla skriver et resumé til forældrene.
D. 5. oktober er det lærernes dag. Tænk tanker
om hvordan dette kan markeres til næste møde








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

Kommende møder 1. halvår 29/9 – 5/11

Værdigrundlag
Princip af dannelse af primærklasser
(Januar)
Lærernes dag - input
Deltagelse i lærermøde i oktober – hvad er
konceptet?

