Skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 19.06.17 kl. 19.00-21.30
Store mødelokale HE

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

Godkendelse af
referat
Opfølgning
på forrige
møde

Punkt og formål
Godkendelse af referat

Referat
Godkendelse af referatet
Referatet er godkendt

Opfølgning på beslutninger fra
forrige møde

Opfølgning på beslutninger fra
forrige møde
Vi har etableret en actionliste, der
gennemgås og revideres.
Karl gennemgik status på actionlisten
Indsatsen med SMS til forældrene virker.
Vi er rykket fra 2577 antal af for sent
fremmøde i skoleåret 2015-2016 til 1516
i 2016-2017. Vi fortsætter vores SMSindsats. Indskolingseleverne kan nu
møde ind i Falken fra 7:30.

Sikre at beslutninger implementeres

Elevrådet

Udfordring ift. træet som man kunne
klatre op i på afd. Apperup: Der er blevet
tilkaldt fagfolk til at beskære træet, men
det er desværre ikke sket. Det samme
gør sig desværre gældende vedr. de
snart famøse big bags, der stadig ligger
og flyder på afd. Apperup. Vi har derfor
møde med repræsentanten på afd.
Apperup for Center for ejendomme.

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

Tilsyn på legepladsen er blevet behandlet
på SFO’ens personalemøde.
Ref. af elevrådsmødet og kort
gennemgang af de sager elevrådet
arbejder med
Ingen elevrådsrepræsentanter til stede.

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
Stor ros til Middelalderfesten. Flot, at alle
personaler bakker op om så flot et
arrangement.
Stor ros til personalet på SFO’en på afd.
Hellebæk fra kommende 3. årgangs
forældre. Børnene stortrives og ønsker
ikke at dagen på SFO’en slutter.
Når man indsætter en vikar i en 6 mdrs.
periode, bliver der foreslået, at der
støttes fagligt op om klassen.

Tilsyn

Det var lidt uheldigt, at der skulle afvikles
nationale test dagen efter 2. årgangs
afslutningsfest, da eleverne var
udmattede efter et brag af en fest.
Der bliver spurgt til en moppeepisode i
udskolingen. De pågældende familier er
orienteret om, hvad der er sket og der er
blevet signaleret at mobningen absolut
ikke tolereres på Hellebækskolen.
Mette orienterede om afgangsprøverne.
De går godt og forløber fint.
Der er kommet feedback på en proces
omkring en elevflytning. Det er taget til
efterretning.
Flot sidste skoledag for 9. årgang.
Der holder ind i mellem lastbiler på
cykelstien på Krogebakken i forbindelse
med byggeriet ved det gamle plejehjem.
På cykelstien er der ca. 500 elever, der
skal passere hver morgen og
eftermiddag. Trafikvejen bliver derfor
meget usikker. Bedre bliver det ikke, når
lastbilerne bakker ind på byggepladsen
uden opsyn. Bestyrelsen har haft
kontaktet Nordsjællands politi. Vi
opfordrer forældre, der oplever holdende
lastbiler på cykelstien til at tage et billede
af nummerpladen og sende det til
Nordsjællands politi på nsj@politi.dk eller
ringe 114.

Ledelsens retningslinjer til
medarbejderne vedr. den
understøttende undervisning på
Hellebækskolen

Faglighed

Elevplaner

Ledelsens retningslinjer til
medarbejderne vedr. den
understøttende undervisning på
Hellebækskolen
Der blev orienteret om retningslinjen for
understøttende undervisning og det blev
herunder uddybet, at vi er med i
undervisningsministeriets forsøgsordning
om at forkorte skoledagen i udskolingen
ved at sætte en ekstra faglærer ind i
enkelte dansk og matematiktimer.
Elevplaner
Karl gennemgår retningslinje for
årsplaner og elevplaner.
Årsplaner: oprettes i alle fag og består
af forløb. I starten af året vil der ligge en
overordnet plan, der foldes ud i løbet af
året med aktiviteter, materialer og
evaluering.
Elevplaner: alle elever skal have en
elevplan og vi følger ministeriets
retningslinjer for hvilke fag, der skal
udgives elevplaner i. På 0. årgang skal
eleverne vænnes til at bruge Meebook.
Det bliver understreget fra en
forældrerepræsentant, at det som
forælder ses som en af skolens vigtigste
opgaver at udvikle elevernes læring vha.
af feedback. Der kommer næste år en
præcis vejledning til forældrene om,
hvornår og hvordan og i hvilke fag, der
vil komme elevplaner i. Vi har store
forhåbninger om, at Meebook vil køre
bedre næste år med mere transparens
for forældrene. Det fordrer imidlertid, at
alle forældre er oprettet ved skoleårets
start. Mere om dette i det første brev ved
skoleårets start. Vi har på bestyrelsen
behandlet de henvendelser om
manglende indsigt i deres børns læring.
De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer
udtrykte bekymring over, at de
nuværende elevplaner ikke nødvendigvis
lever op til kravene, hvorfor der blev
opfordret til at de elevplaner fra foråret
2017 opdateres, så de lever op til loven
eller alternativt, at der udgives nye
elevplaner i efteråret 2017. Alle elever
har krav på at der foreligger en individuel
elevplan i de fag, hvor ministeriet har
fastlagt at der skal foreligge en elevplan.
Elevplanen danner grundlag for elevens
læringsplan og for skole-hjem-samtalen.
Elevplaner bliver opdateret igen i foråret
2018. Vi sætter en vejledning til at følge
med i barnets læring og sætter et link på
hjemmesiden til Meebook.

Renovering af udearealerne på
afdeling Apperup
Udsat

Gennemgang af budgettet for
2018

Gennemgang af budgettet for 2018
Udsat

Lukket punkt
Intet

Lukket punkt
(Der refereres ikke fra lukkede punkter).

Næste møder

Næste møder
 Udmeldes efter sommerferien så
snart at vi har dem

Næste møder

Lukket punkt

Skolen i tal

Fællesskab

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

