Skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 28.08.17 kl. 19.00-21.30
Store mødelokale HE

Fremmødte: Tine, Mette, Anders, Merete, Fredrik, John, Lone, Ken, Sara, Karl og Trine
Afbud: Bettina, Jakob, Thomas

Godkendel
se af
referat
Opfølgning
på forrige
møde

Punkt og formål
Godkendelse af referat

Referat
Godkendelse af referatet
Referatet er godkendt uden kommentarer

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.

Elevrådet

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

Ref. af elevrådsmødet og kort gennemgang
af de sager elevrådet arbejder med
Nyvalgte repræsentanter Ken 8S, Sara 9Y.
Der skal vælges repræsentanter til Unges talerør i
Helsingør (fælleskommunalt elevråd)
Der bliver spurgt til om repræsentanterne har et
konkret mål for deres arbejde i elevrådet: At
kunne minmimere frygten for at blive gjort til
grin.
At der kan udvikles et område med gode møbler.

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

Nyt medlem i
skolebestyrelsen
Udpegning af
repræsentanter fra
erhvervslivet

Opsamling på arrangementer og
henvendelser siden sidste møde
En forælder oplever, at barnet ikke er registreret i
Tabulex om morgenen. Vi informerer forældrene
om hvordan proceduren er fremover på afd.
Hellebæk.
Der bliver spurgt til principper for, hvordan vi som
skole håndterer udadreagerende elever:
procesplan udbedes. Skoleledelsen vender tilbage
med en procesplan.
Vi har modtaget ny 3. årgang, der lige skal finde
deres ben på afd. Hellebæk.
Sød ny 7. årgang, der har haft en god overgang.

Tilsyn

Eleverne oplever, at når de har undervisning i
bygning 5, er der megen larm, når der er elever,
der har læringsaktiviteter på Multibanen.
Stor ros for at forældremøderne har ligget fast
med tidspunkter og klar dagsorden.
En oplevelse fra et forældremøde, hvor
bestyrelsen repræsenterer bestyrelsesarbejdet
ved et kort oplæg: Stort ønske fra
medarbejdernes side om, at der signaleres, at det
er et konstruktivt samarbejde for at tale skolen
op. Der skulle gerne tales om succeserne, men
nogle oplevede, at der blev talt mere om det som
vi skal gøre noget ved frem for succeserne.
God forældreoplevelse ved 2. årgangs
forældremøde.
Tine vil levere nogle sponsorgaver til
Hellebækskolen som vi kan bruge pædagogisk.
Tine vil være behjælpelig med at etablere nogle
fondsmidler til evt. møbler til udskolingen.
God oplevelse med fællespause for eleverne 3.-9.
årgang.
Der er en bekymring omkring lektieniveauet på 9.
årgang. Hvad er status og hvilket niveau kan man
forvente? Udskolingen vil kommunikere klart om
dette til forældrene.
Stor bekymring over manglende
engangsmaterialer og slidte
undervisningsmaterialer.
Bekymring over manglende asfalt på elevernes
skolevej. Der mangler asfalt på elevernes
cykelstier
Der ønskes tydelig kommunikation om vores
reduceret skoledag i forsøgsordningen med
undervisningsministeriet.
Rask og glad projektet mhp. at nedbringe
sygefraværet. Vi er godt i mål. Dette
kommunikeres klart i et nyhedsbrev til
forældrene.

Faglighed

Skolens rammer for
dannelse
Igangsætte en handleplan
for dannelse på
Hellebækskolen

Fællesskab

Skolen netop nu
• Ændring i
lærerbesætningen på
skolen.
• Ringetider
• Skema
• 3. kl nu en del af
mellemtrinet
• SFO Hellebæk
ledelsesmæssigt en
del af klubben Bølgen
• Elevplaner skoleåret
17/18

Skolens rammer for dannelse
Der bliver spurgt til om vi skal arbejde videre
med dannelse i skolebestyrelsen.
Der laves et ekstraordinært bestyrelsesmøde i
oktober. AVDJ og TH sender et oplæg til
dagsorden. Husk forældreinvolveringen i
dannelsesarbejdet.
Skolen netop nu
Tre lærere er gået på pension
Tre har skiftet job, bl.a. til andre kommuner
Ny medarbejder i et barselsvikariat i indskolingen
Vi har opsagt en udskolingslærer og fået ansat en
med den perfekte profil, der starter 1. oktober.
Ny fællespause for eleverne kl. 9:30-10:00.
Vi har skabt gode elevskemaer og de fleste lærere
har fået acceptable skemaer.
Bestyrelsen vil i fremtiden blive involveret i
skemagennemgang mhp. at sikre, at vi lever op
til vores princip for skemalægning.
Nu er 3. årgang en del af mellemtrinnets afdeling.
Det ledelsesmæssige ansvar ligger nu hos
mellemtrinnets afdelingsleder. Vi har for første
gang haft de kommende 3. klasser nede i SFO’en
efter skoletid fra 1. maj med stor succes.
SFO Hellebæk er nu blevet lagt under vores
klubleder, Kent Pedersen. Dette giver en naturlig
sammenhæng i hverdagen.
Vi har indskrevet rigtig mange nye elever fra
hjem, hvoraf flere har taget et aktivt valg af
Hellebækskolen i stedet for deres nuværende
distriktsskole. Udskolingen har bl.a. modtaget 13
nye elever, hvoraf kun 4 er tilflyttere til Ålsgårde.
Der bliver spurgt ind til klasseloft. Efter
klassedannelsen, kan vi godt komme over de 24 i
gennemsnit.
Vi skal tage imod de børn, der flytter til skolens
distrikt uanfægtet at elevtallet kan være højt.
Efter de 25 elever i gennemsnit i klasserne, er det
en ledelsesmæssig og pædagogisk vurdering, om
der tages ekstra elever ind.
Ledelsen gennemgår procesplan for skolehjemsamarbejdet. Procesplanen bliver lagt ud til
forældrenes orientering. Proces for skolehjemsamarbejdet bliver indarbejdet i en
forventningsfolder for skole-hjemsamarbejdet.

Skolen i tal
Lukket punkt
Næste møder

Gennemgang af
budgettet/regnskabet for
2017

Gennemgang af budgettet for 2017
Vi kommer ud af det nuværende budgetår med et
0 på driftsregnskabet.
Det betyder imidlertid, at vi fortsat har et
underskud på 6 mio., der er genereret pga. elever
anbragt i eksterne tilbud (vidtgående
specialundervisning)

Lukket punkt
Intet

Lukket punkt
(Der refereres ikke fra lukkede punkter).

Næste møder

Næste møder
 26.09
 Datoer for 2018 kommer senere

