Skolebestyrelsesmøde
mandag d.21.11.16 kl. 19.00-21.30
Mødelokalet på skolens kontor

Fremmødte: Tine, Mette Bayer, Anders, Merete, Thomas, Rasmus, John, Frederik, Karl og
Trine. Julie deltager i punktet om bevægelse
Freja og Emma

Elevrådet

Afbud: Bettina, Hanne von Bülow
Punkt og formål
Godkendelse af referat

Referat
Godkendelse af referatet
Referatet blev godkendt af bestyrelsen.

Ref. af elevrådsmødet og kort
gennemgang af de sager
elevrådet arbejder med

Ref. af elevrådsmødet og kort
gennemgang af de sager elevrådet
arbejder med
Der er blevet diskuteret
elevtrivselsmålingen og de tre
fokuspunkter, der skal arbejdes med
efterfølgende. Frygt for at blive gjort til
grin fylder en del i udskolingen.
Der mangler plads på Bølgen. I arbejdet
med trivselsarbejdet på elevrådet, kom
det også frem, at der var flere, der ikke
kunne lide at skulle være de, der bad de
andre om at opføre sig ordenligt, når der
var vikar. Man trækker pt. punkterne
tilbage til klasserne, der arbejder videre
med fokuspunkterne. Herefter vender
repræsentanterne tilbage til elevrådet.
Elevrådet har også drøftet pausen fra
13:30-13:45 og ville gerne have den
afskaffet. Dette kan ikke lade sig gøre i
indeværende skoleår. Forslag: Slå de 15
min. sammen og lav en ekstra
historietime. Ofte bliver beslutninger ikke
bragt videre i klasserne.
Der bliver spurgt opklarende til om det
ikke var et elevønske for et par år siden
med en ekstra pause. Jo, men det er
noget andet nu, hvor lærerne er blevet
bedre til at give os pauser.

Faglighed

Afsked med Kamilla
Konstantyner

Fællesskab

Samarbejde mellem Hornbæk
Skole/Hellebækskolen
Skolebestyrelsen orienteres om det
forpligtende samarbejde mellem
skolerne.

Afsked med Kamilla Konstantyner
Anders holdt en afskedstale og takkede
Kamilla for et 15-årigt arbejde i
skolebestyrelsen.
Kamilla takkede med en tale om hendes
virke i skolebestyrelsen på
Hellebækskolen.
Kamilla nævnte blandt andet, at hun er
glad for, at skolens undervisning i højere
grad i dag er tema- og projektorienteret,
og at man arbejder på tværs af klassetrin
og fag og samtidig har holdt fast i en høj
faglighed. Et godt råd til de kommende
bestyrelser fra Kamilla: Hold dialog med
politikerne og andre interessenter både i
gode og dårlige tider og lad ikke
udelukkende de økonomiske rammer
styre skolens ambitioner.
Samarbejde mellem Hornbæk
Skole/Hellebækskolen
Karl orienterer om det forpligtende
samarbejde som vi har med Hornbæk
Skole. Vi samarbejder, hvor det giver god
mening. Faglig sparring og samarbejde
på ressourceområdet. Videreudvikling af
samarbejdet om udskolingen og udvikle
samarbejdet mellem de to skoler på
mellemtrinnet. Vi vil også udvikle
samarbejdet mellem de to SFO’er.
Vi orienterer bestyrelsen på et samlet
møde for de to bestyrelser den 6.
december 2016. Anders appellerer til at
vi går positivt ind i samarbejdet. Karl
præciserer, at det øgede samarbejde er
initieret af de to skoleledelser.

Faglighed

Bevægelse på Hellebækskolen
Bevægelse er en af skolereformens
hjørnesten. Formål: at skabe en
mere varieret skoledag med øget
motivation og fagligt udbytte.

Antallet af
skolebestyrelsesmøder,
mødelængde og starttidspunkt
for møderne
Skolebestyrelsesmøderne er i
indeværende år færre end
sædvanligt. Det skal undersøges, om
frekvensen skal øges lokalt på
Hellebækskolen,

Skolen i tal

Økonomi og nøgletal
Thomas gennemgår skolens økonomi
sammen med Karl Sinding.

Bevægelse på Hellebækskolen
Julie og Trine orienterede om bevægelse i
undervisningen i hhv. indskoling,
mellemtrin og udskoling.
Elevforslag: Bevægelse i vikartimerne
Evt. lave bevægelsesaktiviteter for yngre
elever med fagligt indhold.
En forældreros til SFO’ens
svømmehalstur fra 14:00-18:00
Bevægelsen har trange kår om vinteren
på Bølgen. Der blev foreslået et
bevægelsesbånd for udskolingen. Vi vil
kigge på tilbuddet fra Bølgen
fremadrettet.
Stort ønske fra eleverne om mere
variation i undervisningen. Eleverne kan
med fordel involveres i planlægningen af
aktiviteterne.
Skoleledelsen sætter retningslinjer frem
for skolens personale, så bevægelsen
inddrages i den fagfaglige undervisning.
Antallet af skolebestyrelsesmøder,
mødelængde og starttidspunkt for
møderne
Skolebestyrelsesformanden synes, at
mødefrekvensen ikke er hyppig nok.
Medarbejderrepr. anfører, at der ikke bør
gå for lang tid imellem møderne, men det
meddeles også, at nogle møder kræver
megen forberedelse. Tillidsvalgt repr.
anfører, at centrets forventning til
planlagte møde afspejler det som vi
forventes at mødes om.
Der fremsættes ønske om, at punkterne
markeres med I, O, D (Information,
Orientering og Diskussion)
Karl og Anders vender tilbage med
mødekadencen og varighed af møderne.
Økonomi og nøgletal
Underskuddet på 6,5 mio. er hovedsaligt
generet af de udgifter som vi har til de
elever som vi har i eksterne skoletilbud.
Underskuddet stammer fra tidligere år.
Bygningsdelen er lagt ind under Helsingør
Kommune, der nu varetager vedligehold
og drift inkl. ansættelse og ledelse af
serviceledere.
Thomas og Karl vil gennemgå tallene for
vikarforbruget en ekstra gang.

Næste møder

Næste møder
6. december: Fællesmøde med
Hornbæk Skoles skolebestyrelse
Ordinære møder:
 23. januar
 28. februar
 26. april
 22. maj

Næste møde
Næste skolebestyrelsesmøde er et fælles
møde med Hornbæk Skoles bestyrelse
tirsdag den 6. december kl. 19:00-20:30
på Hellebækskolen. Mødet afholdes på
personalerummet på afd. Hellebæk.

