Skolebestyrelsesmøde
mandag d. 23.01.17 kl. 19.00-21.30
Mødelokalet på skolens kontor

Fremmødte: Tine, Mette, Anders, Merete, Thomas, Rasmus, John, Fredrik, Karl og Trine.
Freja og Emma (elevrep.)
Afbud: Jakob, Bettina

Godkendel
se af
referat

Opfølgning
på forrige
møde

Punkt og formål
Godkendelse af referat

Opfølgning på beslutninger fra
forrige møde
Sikre at beslutninger implementeres

Referat
Godkendelse af referatet
Referatet blev godkendt af bestyrelsen.
Vi har d.d. besluttet, at referatet udgives
efter at have været rundsendt pr. mail (2
dage efter mødeafholdelse. Dette er
tidligere besluttet) med mulighed for at
komme med rettelser/tilføjelser inden for
5 dage fra modtagelsen. Endelig
godkendelse af referatet sker på
førstkommende møde.
Opfølgning på beslutninger fra
forrige møde
Vi har etableret en actionliste, der
udfyldes og vedhæftes referatet til
bestyrelsesmedlemmerne efter endt
møde.

Ref. af elevrådsmødet og kort
gennemgang af de sager
elevrådet arbejder med
Sikre at elevers ønsker til bestyrelsen
kommer frem og behandles

Ref. af elevrådsmødet og kort
gennemgang af de sager elevrådet
arbejder med
Eleverne har arbejdet med at udvikle
mere trivsel på tværs af årgangene. De
foreslår bl.a., at der afholdes flere
arrangementer på tværs af årgangene,
eks. stjerneløb som det kendes fra
Hellebækskolens sidste uge inden
sommerferien. Eleverne talte om
venskabsklasser og at de større børn
kunne undervise de mindre børn

Elevrådet

Elevrådet er ved at lægge sidste hånd på
deres arbejde med
elevtrivselsundersøgelsen. Der bliver
spurgt til, om eleverne har kunnet lykkes
med at få aflyst pausen 13:30-13:45, og
der blev svaret, at det ikke kunne lade
sig gøre i dette skoleår.
Der bliver spurgt til, om de arbejder
videre med udfordringen ved vikartimer.
Der blev svaret, at det i høj grad handler
om elevernes egen indstilling til timerne,
når der er vikar på. Eleverne foreslog
selv, at de kunne arbejde med en
elevkulturændring i primærtiden med
egne lærere. Eleverne gav tydeligt udtryk
for, at der var rigtig gode vikarer og
nogle der var rigtig dårlige.
Eleverne vil henvende sig til
skoleledelsen med udfordringer med
konkrete vikarer.
Der blev gentaget fra sidste møde
vigtigheden i, at vikartimerne bliver så
effektive som overhovedet muligt. Vi
hørte på sidste møde fra elevrådet på
elevrådets eget initiativ, hvorledes
timerne er “spild af timer”.
Skolebestyrelsen og ledelsen har bl.a. i
den anledning ønsket, at holde fokus på
dette område og skoleledelsen påtog sig,
at komme med en vurdering af hvorledes
vi kan effektivisere vikartimerne, så de
bliver givende for eleverne.

Opsamling på arrangementer og
henvendelser siden sidste møde

Tilsyn

Rose de gode oplevelser og konstruktivt at
gøre opmærksom på forbedringsmuligheder

Opsamling på arrangementer og
henvendelser siden sidste møde
Santa Lucia-arrangement: Ærgerligt,
at der var uoverensstemmelse mellem
tidspunkterne. Desuden oplevedes
niveauet for arrangementet for lavt. Vi
udvikler videre på arrangementet i
ledelsen. Der blev fra ledelsens side
foreslået, at vi kunne udvide
arrangementet til salg af gløgg og
æbleskiver, så vores udskolingselever
kunne have en indtjening til deres
forestående studietur.
Brev sendt til kontaktforældrene på
7. årgang vedr. studietur.
Det rundsendte brev vedr. kommende
lejrskole kan opfattes som om, at
skolebestyrelsen ikke kan beslutte sig for
den fremtidige lejrskoleløsning. Dette er
imidlertid ikke tilfældet. Skolebestyrelsen
har derfor ønsket at præcisere, at der
ikke er aftalt et nyt princip for lejrskole,
hvorfor det nuværende princip er
gældende og intet derfor er ændret i
forhold til sidste år. Skolebestyrelsen
opfordrede samtidig ledelsen til at
anvende de mange erfaringer, der er
samlet fra tidligere år vedr. indsamling af
penge til lejrskolen. Karl orienterede om
rammerne for indsamlingen, da vi ikke
kan pålægge forældrene at bidrage
økonomisk til studieturen. Der blev gjort
opmærksom på at der foreligger planer,
procedurer og kommunikationsmateriale
udarbejdet sidste år, som bestyrelsen
opfordrer til bliver anvendt. Der vil
snarest blive indkaldt til et
kontaktforældremøde mhp. at kende
rammen og mulige indtjeningsmuligheder
til turen.
Elevplaner/Årsplaner
Der stilles spørgsmålstegn ved, hvordan
vi anvender elevplaner. Skolebestyrelsen
bad ledelsen til næste møde om at
skriftligt redegøre for retningslinjerne
omkring elevplaner og årsplaner samt i
hvilket omfang disse er blevet efterlevet.
Punktet tages op på næste
bestyrelsesmøde.
Ejendomsservice og bygninger: Der
blev orienteret om terminsprøver i
udskolingen, der blev afholdt i meget
kolde sale. I og med, at driften af
bygninger ikke længere høre under
Hellebækskolens ledelse, så må det
imidlertid forventes, at man kender til
skolens aktiviteter, så der bl.a. ikke er
isnende koldt i en sal under
terminsprøver. Karl vil bringe dette
videre til lederen for ejendomsservice og
bygninger.
Slutteligt blev der ytret ønske om -

inden vi sender noget ud i
“offentligheden”- at der bør være et
review på fra en kollega.

Oplæg til princip for den
understøttende undervisning på
Hellebækskolen

Fællesskab

Faglighed

Beskrive rammerne for hvordan
Skolebestyrelsen på Hellebækskolen
forventer, at den understøttende undervisning
er tænkt ind i den samlede skoledag.

Evt. skift af leverandør af
skolefoto
Opnå bedre foto af børnene

Fællesskab

Samarbejde mellem Hornbæk
Skole/Hellebækskolen
At skolebestyrelsen er orienteret om, hvilke
områder som det forpligtende samarbejde
mellem skolerne indeholder. Sammenskrevet
oplæg fra det fælles bestyrelsesmøde mellem
HO/HE d. 6.12.16 kl. 19 -20.30

Oplæg til princip for den
understøttende undervisning på
Hellebækskolen
Det bliver pointeret, at udkastet til
princippet opleves for detaljeret.
Det understreges, at vi skal have hele
paragraf 16a med (stk. 2 skal inddrages:
”Stk. 2. Skolens leder skal sikre
sammenhæng mellem undervisningen i
fagene, de obligatoriske emner og den
understøttende undervisning”.
Der tilføjes til princippet, at der står
”Hellebækskolen sikrer” i stedet for
”tilstræber”, da det er et ”skal” i loven.
Karl tilpasser princippet efter
kommentarerne. Det understreges, at
understøttende undervisning kan
forklares mere eksplicit til vores primære
modtagere, nemlig forældrene. Ledelsen
tilpasser princippet og præsenterer
retningslinjer for princippet på næste
møde.
Evt. skift af leverandør af skolefoto
Det understreges, at det er vigtigt at man
kan købe et klassebillede uden at købe
portrætter. Det er også dejligt at man får
en elevbog med alle skolens elever.
Skolebestyrelsen har besluttet at skifte
udbyder til Rosenfeldt fra næste skoleår.
Samarbejde mellem Hornbæk
Skole/Hellebækskolen
Karl orienterer om det forpligtende
samarbejde mellem Hornbæk Skole og
Hellebækskolen, der oprindeligt blev
initieret politisk tilbage i 2012. Formålet
er at sikre, at vi er nysgerrige på, hvad vi
kan få ud af vores partnerskab og hvor
det kan give rigtig god mening at have et
tæt samarbejde.

Aflysning af timer

Skolen i tal

Sikre, at så få timer som muligt ikke læses
planmæssigt.

I forbindelse med kommende budget
2017 blev det aftalt, at Karl tilskriver
Thomas & Fredrik vedr. evt. ønske review
af budget inden fremlæggelsen til
godkendelse
Lukket punkt
(Der refereres ikke fra lukkede punkter).

Lukket punkt
Næste møder

Aflysning af timer
Thomas orienterer om de data som
Fredrik og Thomas har trukket ud for de
respektive årgange. Der appelleres til at
koderne forenkles i registreringen af
lærerfravær mhp. fremtidige udtræk.
Der bør kigges til Helsingør Kommunes
trivselspolitik. Der nedsættes et udvalg,
der arbejder videre med tallene
bestående af Fredrik, Thomas og Karl.
Handleplan:
1. Afstemning af tal
2. Opdeling af koder
3. Realistiske mål
4. Handleplan:
a. Tiltag til minimering
b. Omfordeling

Næste møder

Næste møder
 28. februar
 22. marts
 26. april
 22. maj
 19. juni

