Referat Skolebestyrelsesmøde bygning 1
d. 2. februar 2016 kl. 19.00 – 21.30
Fremmødte: Karl Sinding, Thomas Frommelt, Tine Mørch-Hansen, Sofie ,Ole Kirkegaard Nielsen, Abia Reindorf, Merete Knuhtsen, Mette Bayer,
Karsten Hillersborg (Referent)
Afbud: Anders van Dhürbourgh-Jacobsen , Kamilla Sevel Konstantyner, Herbert

Emne

Behandling

Formål

- Tvivl om punkt omkring nedsættelse af et
udvalg omkring elevråd. Dette undersøges.

Godkendelse af
referat

Faglighed

Referat

Undervisning ved
lærerfravær

Status for vikararbejdet
fremover.

Oplæg V/Erik Lippert.
Studietid ved planlagt fravær (fx Boost)
- Det enkelte team
- Art: Små projekter
- Omfanget skal beskrives
- Laves typisk hjemme
- Feedback, når læreren er tilbage
Ved uforudset fravær
- Der skal altid ligge x antal opgaver

FREMTIDENS SKOLE HELLEBÆKSKOLEN

Kommentarer:
- Feedback skal ske hurtigst muligt.
- Opgaver af forskellig karakter (ikke kun
akademiske opgaver, men også kreative
projekter).
- Opgaver skal tænkes ind i årsplanen,
således at opgaverne hænges op i et
planlagt forløb, derved kan feedback ske
som en del af den samlede feedback.
- Der skal være mulighed for hjælp fra en
lærer/vikar.
- Feedback behøver ikke ske straks efter,
men eleverne skal vide hvornår
feedback sker.
- Måske nytænke feedback, så eleverne
er inde over, f.eks. lave feedback til
hinanden eller selvevaluering.

Emne

Behandling

Formål

Ansvarlig

Udearealer

Der igangsættes
oprydning af papir og
andet hver fredag med
elever som tidligere
praktiseret. Opfølgning
på tidligere punkt

Det er italesat overfor de tekniske
serviceledere, at de forsøger komme
rundt alle steder.

Pause
Fysiske miljø

Eleverne skal selv rydde op efter sig.
Tilmelde klasser til forløb med oprydning,
så det passer i årsplan.
Arbejde med genbrug i mange klasser,
f.eks. Daaserydderen.dk, affald.dk
Arealet på Apperup passer ikke til antallet
af elever, hvorfor areal og legeplads
hurtigere bliver nedslidt
Der skal søges en tillægsbevilling i forhold
til etablering af nyelegepladsredskaber.
Der skal kommunikeres med forældrene
om udfordringerne.

Økonomi og nøgletal

1.
2.

Månedsrapportering
Nøgletal

Status på økonomien

Orientering ved Thomas om møde med
direktør Marianne Hoff samt økonomien
nu og her.
Underskud mill. 2,8. Det giver et
akkumuleret underskud på kr. 6,7
millioner. Det går hovedsageligt på løn og
et øget vikarforbrug.
Børn i særlige tilbud er en stor udfordring
for budgettet.

Der ses på, at elever i 10. klasse i
specialtilbud ikke skal betales af
Hellebækskolen. Meddelt af Marianne
FREMTIDENS SKOLE HELLEBÆKSKOLENHoff.

