Skolebestyrelsesmøde
Onsdag, d. 22.03.17 kl. 19.00-21.30
Store mødelokale HE

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

Godkendelse af
referat

Elevrådet

Opfølgning
på forrige
møde

Punkt og formål
Godkendelse af referat

Opfølgning på beslutninger fra
forrige møde
Sikre at beslutninger implementeres

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

Referat
Godkendelse af referatet
Referatet blev godkendt med den
betingelse, at kommentarer fra Rasmus
og Merete indarbejdes.
Opfølgning på beslutninger fra
forrige møde
Vi har etableret en actionliste, der
gennemgås og revideres.
Ledelsen orienterer om, at studieturen for
kommende 8. årgang går til
grænselandet. Forældrerepræsentanterne
har været uden kendskab til beslutningen
om valg af destination og
forældrerepræsentanterne havde gerne
set, at de var orienteret tidligere om
beslutningen. Bestyrelsen opfordrer til at
årgangens forældre orienteres snarest
muligt.
Ref. af elevrådsmødet og kort
gennemgang af de sager elevrådet
arbejder med
Ingen elevrådsrepræsentanter til stede.
Mette orienterer om elevrådets arbejde i
den sidste tid.

Opsamling på arrangementer og
henvendelser siden sidste møde
Rose de gode oplevelser og konstruktivt at
gøre opmærksom på forbedringsmuligheder

Opsamling på arrangementer og
henvendelser siden sidste møde
Der bliver spurgt til, om det er muligt at
åbne værkstedsbygningen Falken på afd.
Apperup tidligere end 7:50. Karl
undersøger og vender tilbage.

Tilsyn

Der bliver oplyst, at der er et stort træ på
ca. 6 meter i højden, hvori der en
eftermiddag blev set en dreng sidde
øverst oppe. Meget bekymrende – dette
bør der gøres noget ved hurtigst muligt.
Ledelsen anmelder det og får det
beskåret.
Ofte når man henter ved 16-tiden, er der
ikke personale ude på legepladsen.
Ledelsen følger op.
Man undrer sig over, at der bliver vist
film, mens børnene spiser.
Der bliver nævnt en vellykket
naturfagsuge i udskolingen. De andre
lærere har måttet løbe lidt stærkere, men
elevmotivationen har været ualmindelig
høj.
Et godt modeshow på Bølgen arrangeret
af Baljen for 2. årgangs elever.
Vellykkede fester i alle afdelinger.
Bestyrelsen udbeder sig en skriftlig
redegørelse for kvalitet i undervisningen.

Faglighed

Ledelsens retningslinjer til
medarbejderne vedr. den
understøttende undervisning på
Hellebækskolen

Ledelsens retningslinjer til
medarbejderne vedr. den
understøttende undervisning på
Hellebækskolen
Der er fremsendt en revideret
retningslinje til bestyrelsens orientering.
Der bliver spurgt til, om retningslinjerne
er brugbare for medarbejderne.
Medarbejderrepræsentanterne svarer
bekræftende. Der bliver suppleret, at der
skal tilføjes en bullit, hvori
trivselsarbejdet er nævnt i de
overliggende principper.
Der bliver efterspurgt, at hvert punkt fra
princippet afspejles i ledelsens
retningslinje. Ledelsen vil se på, om det
giver mening at tilføje yderligere.

Elevplaner
Elevplaner
Karl orienterer om elevplanen som
værktøj, der skal bruges ifm. skolehjemsamtalen. Udfordringen i
indeværende år været at Helsingør
Kommune har entreret med
læringsportalen ”Meebook”. Pt. har
Meebook ikke mulighed for at generere
den elevplan som vi var blevet lovet af
udbyderen. Afdelingsleder Julie Munkager
har derfor udarbejdet et system til at
generere en elevplan i foråret 2017. Der
vil foreligge en elevplan inden skolehjemsamtalerne i foråret og det
tilstræbes, at den er udgivet til
forældrene 14 dage inden samtalen.
Bettina vil medtage vores oplevelser med
Meebook til sit partis repræsentanter i
Børne- og Ungeudvalget.

Fællesskab

Renovering af udearealerne på
afdeling Apperup
Kort gennemgang af møde med
ejendomscentret vedr. bygninger og
udearealer

Karl har orienteret samme lederer om, at
hegnet skal repareres og at den mudrede
indgang ved Hallandsvejen udbedres. Det
bemærkes, at skolebestyrelsen støtter op
om, at der fremadrettet er yderligere
fokus på optimering af udearealerne på
afd. Apperup.

Lukket punkt

Skolen i tal

Byggeri ved Skibstrup og sikker
skolevej
Skal vi udarbejde et høringssvar
vedr. skolevej i forbindelse med det
nye byggeri?

Næste møder

Renovering af udearealerne på
afdeling Apperup
Efter 1. august 2016 har skolen ikke
længere eget råderum ift. bygninger og
udearealer. Karl har holdt møde med
lederen, der står for vedligeholdelse af
Helsingør Kommunes skolers bygninger
og udearealerne. Der bliver fulgt op på
mudderhøjen, så der fremover kommer
græs herpå.

Gennemgang af budgettet for
2018

Byggeri ved Skibstrup og sikker
skolevej
Karl og Bettina deltog i borgermødet.
Bettina orienterer sin gruppe om, at der
bør ændres udkørselsvej fra Skibstrupvej
til Ellekildehavevej. Det blev besluttet, at
der udarbejdes et høringssvar fra
Skolebestyrelsen vedr. sikker skolevej og
behov for øget kapacitet på afd. Apperup.
Gennemgang af budgettet for 2018
Udsat

Lukket punkt
Intet

Lukket punkt
(Der refereres ikke fra lukkede punkter).

Næste møder

Næste møder
Rasmus orienterede bestyrelsen om, at
han udtræder af skolebestyrelsen dette
forår, da han og familien flytter til USA.
 26. april
 22. maj
 19. juni

