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Godkendt

Godkendelse af
referat
Faglighed

Referat

1. Undervisning ved

1. Pejling af retningen for

1. Dette skoleår er præget af et relativt stort lærer- og

lærerfravær

vikararbejdet

pædagogfravær, som skyldes at der i kommunen finder et
kompetenceudviklingsprojekt sted (BOOST), kombineret med
sygefravær samt overenskomstmæssigt fravær (omsorgsdage, 6.
ferieuge, seniordage mm). Vikararbejdsgruppen har et forslag til,
at der i udskolingen indføres 24-timers opgaver, studieopgaver
som eleverne kan løse enten hjemme eller på skolen. Formålet
er, at optimere indhold af vikartimerne, samt at træne elevernes
studievaner i forhold til at prioritere og gennemføre lektier.
Skolebestyrelsen bakker op om, at vikargruppen kan arbejde
videre med ideen, og at det planlagte fravær i udskolingen
primært skal planlægges med studieopgaver.

2. Princip for Timetalsplan.

2. Godkendelse af princip

2. Godkendt

3. SFO

3. Fremlæggelse af årshjul

3. Hanne Lindeburg gennemgår SFO’ens årsplan. Denne
offentliggøres på skolens hjemmeside.

4. Ekstra lærer i 1. klasse

4. Kort opfølgning af

4. Hellebækskolen har fået dispensation i forhold til elevtallet i 1.

hvordan det fungerer

klasserne. Skolebestyrelsen har i forlængelse af dette besluttet
at sætte en ekstra lærerressource på årgangen. Da der har været
en lærerudskiftning på årgangen, er ekstralæreren trådt til, og
ressourcelæreren har derfor endnu ikke haft mulighed for at
støtte på årgangen. Det er en beklagelig situation, som der bliver
rettet op på umiddelbart efter efterårsferien, da der er ansat nye
lærere.

Fællesskab

1. Lærernes dag

1. Idé-generering til

1. Der arbejdes på sagen

markering

2. Elevtrivsel undersøgelse

2. Gennemgang af

2. Elevtrivselsundersøgelse gennemgås. Elevtrivslen er på en lang

resultater og

række områder højere end landsgennemsnittet. På forskellige

proceshandleplaner

områder ligger skolen under landsgennemsnittet. Alle årgange
skal arbejde med udvalgte fokusområder. Obligatoriske områder

er elevmedbestemmelse og toiletforhold.
3. Elevrådet

Skole/Hjem
samarbejde

Princip for Skole/hjem-

Nyt fra
Kommunen

Orientering

3. Ref. af hvad elevrådet

3. Torsdag d. 1. oktober er der elevrøddernes dag, hvor elevrådet

arbejder med

deltager.

Nedsættelse af udvalg.

Anders, SI, UC, MS

samarbejdet på HE

SI tovholder
Se vedlagte bilag

Kommunen har søgt dispensation om, at der bliver lagt
understøttende undervisning parallelt med
konfirmationsforberedelse. Denne er givet.
Der er forskellige scenarier for skolestart for nye skolebørn: 1.
maj, 1. august, 1. januar eller rullende skolestart. Disse vil have
en konsekvens for økonomien på skoler/SFO. Sagen fremlægges i
Børne-og Uddannelsesudvalget.
Budget 2016 er vedtaget. Der skal spares på ledelsessiden på de
tre store skoler, svømmeundervisningen omlægges fra skoleår
2017/18 til kompaktkurser og de store skoler får eftergivet
gammel gæld
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Formål

Der er ikke vedtaget noget angående dette punkt

deltagelse i Lærer/pædagog
møder

Økonomi og
nøgletal

1. Månedsrapportering

1. Status på økonomien

1. Økonomigruppen har analyseret budgettet, og kan konstatere,
at der er et merforbrug, som primært skyldes udgifter til elever i
særlige tilbud. Det er en udfordring at styre budgettet bl.a. fordi
der er en stor udgift forbundet med medarbejdere der skifter
job. Det er meget bekymrende, at udgifter til vikarer er steget
eksplosivt.

2. Økonomi vedr. elever i

2. Kort om bevillinger og

2. Inden den nye budgettildelingsmodel blev vedtaget, fik

andre tilbud

forbrug vedr. pkt. to

Hellebækskolen 6 mio. til elever i særlige tilbud. Med den nye
model får skolen tildelt ca. 3 mio. Skolen har fortsat det samme
antal elever i særlige tilbud, og derfor akkumulerer skolen et
underskud. Der sker en reduktion gennem de næste år i tilskud

til særlige elever, så det er forventeligt at merforbruget vokser.
Budgetgruppen skal tage fat i konsekvenserne for
tildelingsmodellen, og dette skal præsenteres på næste møde.

Lukket punkt.

Orientering om

Intet referat

personaleomsætning

Punkter til
kommende
møder

- Karakterpræsentation
- Forældreundersøgelse-skriv skal ud
- I 1. klasse er der blandt enkelte elever en grov og
grænseskridende adfærd. Det er uacceptabelt og punktet om
dannelse/adfærd skal fremskyndes
- Skolebestyrelsen skal udpege repræsentanter fra erhvervslivet

ÅRSPLAN SFO 0. – 2. KLASSE

