Skolebestyrelsesmøde på Hellebækskolen d. 16.03.16
Til stede: Anders van Dhürbourgh-Jakobsen, Thomas Frommelt, Jakob Levin, Ole K. Nielsen, Herbert, Sofie, Mette Bayer, Merete Knuhtsen.
Fraværende: Abia Reindorf, Kamilla Konstantyner, Bettina Svinggaard
Referent: Trine Stein Graakjær

Emne

Tid

Referat

Godkendelse af
referat

19.00

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Elevrådet

19.15

Sophie orienterede om en temadag på
Ungdomsskolen for udskolingselevrødder i hele
kommunen mhp. etablering af et fælleselevråd.
Navnet blev: ”Helsingørs unges talerør”. Vi skal have
valgt repræsentanter til det fælles elevråd. Mette har
udtalt sig lidt kritisk over den demokratiske proces
ved forløbet som hun ønsker svar på inden vi vælger
Hellebækskolens repræsentanter. Der blev stillet
spørgsmål til den manglende demokratiske proces.
Skoleledelsen tager sig af den videre proces ift.
konstituering af det fælles elevråd.

19:30

Anders orienterede om et møde i
Skolebestyrelsesforeningen.
Karl orienterede om, at når det drejer sig om
mellemtrin og udskoling, er det skolelederen i
samarbejde med bestyrelsen, der beslutter den lokale
udmøntning.

Faglighed

Behandling

Nyt fra
skolebestyrelsesforeningen

Formål

Orienteres om hvad der foregår i
kommunen

Ansvarlig

AVDJ

Anders foreslår, at der tilføjes ”vikarsituationen” til
punktet ”faglighed”

Fællesskab

1) Opfølgning på
implementering af
skole/hjem
principperne

1) Orientering fra Karl
2) Nedsættelse af arbejdsgruppe

2) Nedsættelse af
arbejdsgruppe til
at arbejde med
kommunikationsplan

SI
AVDJ

19.45

1) Retningslinjerne er blevet behandlet på A-med
mødet den 16/3 og præsenteres for personalet den
4/4. Principperne skal fortsat ligge på skolens
hjemmeside. Der bliver fulgt op på dette i uge 26. Det
blev drøftet at udarbejde gensidigt
forventningskatalog. Offentliggørelse af skolens
retningslinjer for skole-hjemsamarbejdet bliver
udgivet senest den 21. april 2016 efter at være
forelagt A-MED den 19. april.
2) Der skal udarbejdes et princip fra skolebestyrelsen,
der herefter skal laves retningslinjer ud fra. Der blev
nedsat et kommunikationsudvalg, der skal
præsentere et overordnet princip, der skal forelægges
skolebestyrelsen på mødet den XX . Udvalget består
af Tine (formand), Anders, Karl, Trine, Ole, evt.
Merete, Erik og Søren fra lærerne.

Nyt fra
kommunen

Ny model for
klassedannelse

Høringssvar fra bestyrelsen vedr.
klassestørrelse

I forvaltningen er det blevet tydeligt, at reglen om 24
elever i hver klasse er for rigid og firkantet. Dog har
man nu besluttet, at hvis der på
planlægningstidspunktet er over 24 elever i en
kommende klasse, skal der laves ekstra klasser i
planlægningen. Hvis der efterfølgende kommer flere
elever efter selve klassedannelsen, er det
skolelederen, der beslutter, hvad der konkret skal
gøres.
Der bliver fra skolebestyrelsens hånd udarbejdet et
høringssvar, hvori det påpeges, at såfremt man
vælger at uddelegere beslutningskompetencen til den
enkelte skoleleder, så betragter bestyrelsen på
Hellebækskolen hermed 24 elevers reglen som
afskaffet i og med at den økonomiske tildelingsmodel
ikke følger med.

Fysiske miljø

1)Rydelig skole
2)Legeplads
sikkerhedsvurderi
ng

Økonomi og
nøgletal

Lukket punkt

1) Opfølgning på arbejdet
omkring en rydelig skole
2) Orientering om status på
legeplads vurderingen.

1) Månedsrapportering

1) Status på økonomien

2) Nøgletal

2)Status på nøgletal

SI
SI

20.55

1) Der skal fortsat ryddes op. Der er næste
oprydningsdag den 12. april 2016, hvor alle skolens
elever samler affald i 10 minutter.
Nudging som projektuge i udskolingen bliver foreslået
af et bestyrelsesmedlem.
2) Der er udbedret skader på legepladser og der er
udarbejdet en rapport for gennemgang af legepladsen
på afd. Hellebæk. Legepladser bliver gennemgået en
gang årligt, og denne frekvens er lovpligtig.
På afd. Apperup er der snart lagt ny kunstgræs på
multibanen.
Skoleledelsen vil søge en tillægsbevilling til renovering
af legepladsen på afd. Apperup.

TH
SI

21.05

1) Thomas gennemgår månedsrapport for skolens
økonomi.
Bestyrelsen vil til det næste møde tage stilling til hvad
de vil gøre med tildelingsmodellen.
Der kommer en evaluering på den socioøkonomiske
fordeling.
2) Karl gennemgik skolens nøgletal.

TH
SI

21.15

-

