Skolebestyrelsesmøde
mandag d. 7.06.16 kl. 19.00 -21.30
Mødelokalet på skolens kontor

Fremmødte: Tine, Mette Bayer, Sofie, Jakob, Anders, Merete, Thomas, Bettina, Karl og Trine
Afbud: Camilla, Herbert
Punkt og formål
Godkendelse af referatet

9. årgangs sidste skoledag
Elevrepræsentanterne ønskede at få
drøftet rammerne for elevernes sidste
skoledag på bestyrelsesmødet i maj
måned, da de oplevede, at reglerne var
blevet strammet siden sidste år.
Dagens udformning blev debatteret på
bestyrelsesmødet og eleverne justerede
deres program og afviklede dagen den
27. maj 2016. Bestyrelsen ønsker en
evaluering af sidste skoledag

Bilag

Referat
Godkendelse af referatet
Referatet blev godkendt af bestyrelsen
med bemærkning om tilfredshed med
referatets form.
9. årgangs sidste skoledag
Sofie fortæller om dagen, og udtrykker at
årgangen var meget tilfreds med dagen.
Det har været en af de bedste
afslutninger, da der også var noget for
alle de andre årgange. Det nytter at tale
om publikum som målgruppe.
Karl tilføjer, at det den dag bliver meget
tydeligt, at vi har én samlet udskoling.
Hvad kan vi gøre bedre til næste år?
Starte planlægningen ved juletid med en
tidsplan, der afstikker rammerne for
afslutningsshowet. Være på forkant, så
eleverne kender den specifikke ramme
med et idékatalog. Videreformidle til
klasserne, at det er en dag, hvor vi fejrer
9. klasserne og deres afslutning.
Mette orienterede om Unges Talerør
Helsingør (UTH)

Faglighed

Lærerfravær – studiedage/vikarkvalitet

X

Lærerfravær – studiedage/vikarkvalitet
Anders og Trine orienterede om det
udvalgsarbejde, der har været om
vikararbejdet og studiedage i
udskolingen. Ifølge skolens elevråd er
Hellebækskolens vikarkorps meget
kvalificeret. Der er enkelte, der har været
nemme at overtale til at lave noget
hyggeligt. Trine taler løbende med
vikarerne om, hvad der forventes.
Vi tilstræber at ansætte vikarer, der er
lidt ældre, men det er ikke nemt, da det
som vi kan tilbyde, ikke er en sikker
ansættelse, men ad hoc behov.
Ved skoleårets start afholdes der
opstartsmøde med vikarkorpset, der
bliver klædt på til opgaven ved både akut
og planlagt fravær. De instrueres i, hvad
der konkret skal ske og brug af vores
portal educas.com
Vi vil genaktivere skemaet med smileys
som evaluering af vikartimerne og deres
indhold.
Ved planlagt heldagsfravær i forbindelse
med kompetenceudviklingsforløbet Boost,
vil udskolingslærerne udarbejde en
opgave, som eleverne skal løse med
Boost.
Det er fortsat et indsatsområde for skolen
at nedsætte vikarforbruget og kvalificere
vikartimerne.
Trivsel: Kan bestyrelsen orienteres på et
møde hvert kvartal ift. handleplanen?
Vikarstatistik skal fremover på
dagsordenen hvert år. Vi skal være bedre
til at orientere forældrene om øget
forbrug af vikarer ifb. med fravær.

Valg af undervisningsmidler
Bestyrelsen ønsker en ledelsesmæssig
redegørelse vedr. indkøb og det
pædagogiske læringssyn, der ligger til
grund for valgene.

Fællesskab

Morgenpasning i SFO nu på en matrikel:
Apperup
Der er blevet udsendt en mail vedr.
nedlæggelse af morgenpasningen på afd.
Hellebæk. Hvilke bevæggrunde ligger til
grund for den udmelding?

Bevægelse 0.-3. årgang, 4.-6. årgang og
7.-9. årgang
Karl Sinding vil kort gennemgå, hvordan
det foregår

Valg af undervisningsmidler
Karl orienterer om to typer af
lærermidler, nemlig de digitale og de
analoge. Lærerne søger sparring i
netværk i uddannelseshuset via de
konsulenter, der leder netværkene. De
digitale portaler bliver fremadrettet hele
Gyldendals fagportaler. Det er årligt, at
der afholdes fagteammøder, hvor
lærermiddelindkøb drøftes.
Undervisningsmidler er andet end digitale
og analoge læremidler. Vi har også en
udfordring ift. at leve op til reformens
element om ”Åben skole”. Vi er
tværkommunalt med i en portal, der
hedder ”Skolen i Virkeligheden”. Der
udtrykkes et ønske om evt. at få de
faglige vejledere på et bestyrelsesmøde,
hvor de fremlægger og fortæller om valg
af indsatser, i bl.a. matematik.
Morgenpasning i SFO nu på en matrikel:
Apperup
I forlængelse af, at det ligger i kortene,
at SFO’en skal nedsætte sin åbningstid
m.m., og i og med, at der i kommende
skoleår kun er 3 elever fra kommende 3.
klasser. Vi har overvejet, at vi måtte se
os nødsaget til at lave en følgeordning fra
Apperup ned til Hellebæk. Vi har
efterfølgende besluttet at etablere en
morgenpasningsordning på afd.
Hellebæk. Det italesættes, at det – ved
sådanne udmeldinger – er vigtigt at
bevæggrundene herfor – bliver klare for
alle forældre.
Bevægelse 0.-3. årgang, 4.-6. årgang og
7.-9. årgang
0.-3. årgang: DGI-certificering i SFO’en
4.-6. årgang: Lærerne didaktiserer med
bevægelse som en integreret del af
undervisningen
7.-9. årgang: Bølgen
Bestyrelsen vil gerne have besøg af
lederen af Bølgen, Kent. Vi skal sørge for
at få fortalt de gode historier fra Bølgen
med alle de aktiviteter, der tilbydes
eleverne i deres middagspause.

Trivsel – henvendelse om trivsel
Der foreligger en bekymring fra nogle
forældre fra Afd. Apperup, der oplever,
at miljøet er præget af trusler og voldelig
adfærd

Nyt fra kommunen

Oplæg til serviceforringelser og
effektivisering

Trivsel – henvendelse om trivsel
Anders orienterer om baggrunden for at
punktet bringes op, da der er nogle, der
føler, at miljøet er truende og voldeligt.
Nogle har fået buksevand, andre er
blevet gennembanket og ifølge nogle
forældre er sprogbrugen hård. Der blev
afholdt et møde med Karsten og Karl.
Skolebestyrelsen vil gerne orienteres,
hvis der er en sag under opsejling. Tine
og Anders har haft et godt møde med
ledelsen, og det blev aftalt med ledelsen,
at der udarbejdes en handleplan for
trivsel på afdeling Apperup. Merete
understreger, at lærerne er bekymrede
og at det er et fælles anliggende. Det
oplyses fra forældresiden, at det er
vigtigt, at forældre orienteres med det
samme.
Merete orienterede om en
dannelseskongres mellem DLF, Skole og
Forældre, Folkekirken blev holdt sidste
år, hvor man drøftede dannelsesaspektet.
Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe i
Helsingør Kommune. De er ved at
udarbejde en konference til efteråret om
dannelse for forældre og medarbejdere i
kommunen. Merete opfordrer til, at der
deltager en forældrerepræsentant i
arbejdsgruppen, hvor hun selv sidder.
Hvis man ønsker at deltage i den
arbejdsgruppe skal man henvende sig til
Merete (tel.: 53 57 02 11). Omfanget er
fyraftensmøder 16:00-18:00
Check hjemmesiden
www.hvadskalvimedskolen.com
hvor man kan læse mere om projektet.
Oplæg til serviceforringelser og
effektivisering
Det understreges af Karl, at der endnu
ikke er fastsat nogen specifikke
serviceforringelser. Mange af de ting, der
skitseres af serviceforringelser, vil i sidste
ende ikke blive effektueret. Karl
gennemgår de forskellige forslag til
servicereduktioner. Man er som menig
forældrerepræsentant velkommen til at
skrive en udtalelse på de forskellige
forslag til servicereduktioner, der kan
berøre skolens elever/egne børn.

Fysisk miljø

Udearealer på Apperup
Udsat!

Månedsrapportering
Der ønskes en status på økonomien
(fast punkt på bestyrelsens møder)
Nøgletal
Der ønskes en status på nøgletal
(fast punkt på bestyrelsens møder)

Månedsrapportering
Blev ikke gennemgået på mødet

Punkter til kommende møder (5 min)

Evt. udtalelse til politikerne angående de
påtænkte servicereduktioner.

Nøgletal
Karl viser opgørelsen af sygefraværet.
Det er tydeligt, at sygefraværet er på vej
ned og har været nedadgående det sidste
år. Det er vigtigt at få formidlet dette til
forældregruppen.

Mødets
afslutning

Lukket
punkt

Økonomi og
nøgletal

Udearealer på Apperup
Der ønskes en orientering om
opfølgningen på det rod, der var på
Apperup, der blev drøftet på
bestyrelsens maj-møde

