Skolebestyrelsesmøde
mandag d. 14.09.16 kl. 19.00-21.30
Mødelokalet på skolens kontor

Fremmødte: Tine, Mette Bayer, Anders, Merete, Thomas, Karl og Trine, Rasmus (fra 20:00)
Afbud: Jakob, Bettina
Punkt og formål
Godkendelse af referat

Elevrådet

Valg af elevrepræsentanter

Faglighed

Hvordan skal vi arbejde i
bestyrelsen næste år
Vi skal drøfte, hvordan vi
fremadrettet vil arbejde i
skolebestyrelsen i skoleåret 20162017

Konstituering af bestyrelsen

Referat
Godkendelse af referatet
Referatet blev godkendt af bestyrelsen
Proceduren for referatgodkendelse
skifter. Fremover vil bestyrelsens
sekretær tilstræbe at sende referatet to
arbejdsdage efter mødet til bestyrelsens
gennemsyn. Referatet godkendes
endeligt på det fortkommende møde,
hvorefter det publiceres.
Valg af elevrådsrepræsentanter
Eleverne var ved en fejl ikke blevet
inviteret til mødet, hvorfor punktet
udgår. Mette Bayer orienterede om, at
vores elevrepræsentanter har indvilget i
at indgå i UTH.
Hvordan skal vi arbejde i bestyrelsen
næste år
Vi drøftede, hvordan vi skal arbejde på
bestyrelsesmøderne.
Der skal udarbejdes et årshjul for
bestyrelsesmøderne. Karl orienterede
om, at der kun er indlagt 6
bestyrelsesmøder i dette skoleår. Der
udtrykkes behov for at vi behandler og
beskriver forskellige områder af skolens
virke Ex.: hvordan arbejder vi med
bevægelse på Hellebækskolen?
Anders, Karl og Trine sætter sig sammen
og udarbejder et årshjul og sender det
rundt til bestyrelsens gennemsyn.
Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen blev konstitueret.
Formand: Anders van Dhürbourgh
Næstformand: Thomas Frommelt

Fællesskab

Morgenpasning afd. Hellebæk i
skoleåret 16-17

Studierejser i 8. klasse oplæg fra
lærerne i udskolingen
Udskolingens lærere har fremsendt
et dokument med et ønske om, at
skolens studieture ikke længere skal
gå til udlandet. Udskolingens
anbefaling er, at studieture fremover
går til Danmark, hvor
læringsudbyttet er højere.

Faglighed

Hellebækskolens afgangsprøver
15/16
Vi vil gennemgå skolens
prøveresultater for de bundne fag og
se på Hellebækskolens placering ift.
de andre skoler i kommunen.

Skolen i tal

Økonomi og nøgletal

Morgenpasning afd. Hellebæk i
skoleåret 16-17
Vi har kun tilmeldt 4 børn til
morgenpasningen. Vi har ansat en af
skolens faste vikarer mhp. at ikke have
unødige lønudgifter. Det fungerer rigtig
godt.
Studierejser i 8. klasse oplæg fra
lærerne i udskolingen
Louise Strube, lærer i udskolingen,
fremfører tankerne bag at revurdere
princippet for studieturen.
Bevæggrundene for at tage til udlandet
skyldes, at der var nogle kontakter i
Skotland, der kunne bygges på. De
kontakter eksisterer ikke længere. Det
blev fra flere bestyrelsesmedlemmer
understreget, at det er lærernes
engagement, der skal drive
studierejserne.
På baggrund af oplægget kigger vi på
forslag til et revideret princip for
studierejser. Destinationen vil fremover
være i spil. Alle medlemmer vil gå i
tænkeboks og komme med skriftlige
input, der mailes til Karl og Trine senest
den 14. november 2016. Karl og Trine
udarbejder forslag til et revideret princip.
Hellebækskolens afgangsprøver
15/16
Karl gennemgik de to grafer, hvor det
tydeligt fremgår, at Hellebækskolen de
senere år præsterer bedre og bedre i de
bundne prøvefag (dansk, matematik,
engelsk og naturfag). Det blev ligeledes
tydeligt, at Hellebækskolen er den bedst
præsterende skole i Helsingør Kommune.
Både uden at have indregnet de
socioøkonomiske faktorer og også efter
at have fratrukket de socioøkonomiske
faktorer.
Økonomi og nøgletal
Punktet udgår pga. manglende tid

Næste møde

Næste møde
Næste skolebestyrelsesmøde er den 21.
november 2016 kl. 19:00-21:30

