Referat
Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 8. juni
Kl. 17.30 – 20.30
Personalerummet på 1. sal

Møde nr.: 10

Mødeleder: Anne-Mette
Fraværende:
Afbud: Henrik, Ole, Peter G. Peter N
Lars, Jørgen, Albert

Tidspunkt
17.30-17.35

Christel Sølvhjem
Formand
Lars Devantier Kallestrup
Næstformand
Anne-Mette Krifa
Forældrerep..
Dine Lode Skovbo
Forældrerep.
Henrik Bomholt Knudsen
Forældrerep.
Peter Grønholt
Forældrerep
Jørgen Schou
Med.arb.rep.
Anne Jørgensen
Med.arb.rep.
Albert Andersen
Elevrep.
Vilas Shresta Holst Jensen
Elevrep.
Vibeke Johnson
Eksternt medlem
--------------------------------------------------------------------------------Simon Svenstrup
Skoleleder
Bjarke Krøll Willemoes
Viceskoleleder
Peter Nielsen
SFO-leder/sekretær
Ole Raslow
Obs. Puk
Tommy Selchau Christiansen
Afd. leder

Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat godkendes.

Bilag

Ansvarlig
Bjarke

Referat:
Ingen kommentarer
Dog lidt uklarhed om mødeledelse, fast mødeleder eller om det
går på omgang? Afklares på første møde i det nye år.
Referat godkendt.

17.35-17.50

Valg til skolebestyrelsen
Status på valg af forældre
Referat:
2 ”nye” forældre har ønsket at opstille, således er det et
”Fredsvalg”
Følgende er valgt;
Anna-Sofie Brethvad Andersen (nyvalgt)
Stig Rostgaard (nyvalgt)
Christel Sølvhjelm (genvalgt)

SI

Der er ikke valgt suppleanter, da ingen stillede op.
Drøftelse af proces vedr. valg af eksterne medlemmer.
Plan for valg af eksterne medlemmer:
Processen sættes i gang nu før sommerferien. Der skal en lille
annonce i den lokale presse.
Ledelsen kontakter Helsingør Gymnasium og idrætsforeningen og
evt. andre for at opfordre til at finde kandidater der vil stille op.
Valg af eksterne medlemmer skal gerne finde sted på første eller
evt. andet bestyrelsesmøde efter sommerferien.

Debatpunkt
17.50- 18.15

Drøftelse af skoleanalysen. Indledning ved Christel og Simon, der

har været til møde på DS sammen med de andre ledere og
bestyrelsesformænd.

x

Christel/Si
mon

NB. Analysen tages op igen, når vi har fået de endelige forslag til
besparelser.
Gennemgang af baggrunden for skoleanalysen og hoved
konklusionerne. Herunder en væsentlig tvivl om analysens
validitet.
Opklarende spørgsmål til dele af rapporten.
Kontakt med forældre

18.15-18.25

Ifølge folkeskolelovens § 44 stk. 12 og 13 (og styrelsesvedtægten
for Helsingør kommunes skoler) skal vi en gang om året afgive en
beretning og holde et møde med forældrene hvor vi drøfter
skolens virksomhed:
”Stk. 12. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning.
Stk. 13. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt
forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed.
På et sådant møde behandles årsberetningen, jf. stk. 12”
Lad os tale om hvordan vi gør det bedst i det nye skoleår.
Det vil også være oplagt at få præsenteret vores nye principper på
et møde med forældrene. Vi har tidligere år deltaget i de første
møder med forældre i starten af skoleåret – vil vi gøre det igen?
Skolebestyrelsen har i år ikke haft fokus på ovennævnte.
Møde i starten af skoleåret for kontaktforældre og alle
øvrige forældre.
Bestyrelsesformanden et kort tilbageblik på sidste år.
Temamøde med fokus på det kommende år
Arbejdsgruppe; Simon, Christel, Tommy

Christel

Møde i august
18.25-18.30

Planlægning af første møde for det kommende skoleår.

Christel/
Simon

Referat:
Tirsdag d. 9/8 kl. 17.30 første bestyrelsesmøde
Nyt fra Formand
18.30-18.35
Referat:
Har deltaget i møde med de andre bestyrelsesformænd vedr.
skoleanalysen.

Christel

Nyt fra medarbejdere
18.35-18.45
Referat:
Anne om skoleårets afslutning og ”velkommen” til ny børnehave i
Vibens lokaler

Ole, Anne
og Jørgen

Nyt fra elever
18.45-18.55
Referat:
Der er ikke afholdt elevrådsmøde siden sidste bestyrelsesmøde
Vilas fortalte kort om udskoling / 3-ugersperiode og om
9.årgangs afslutning.

18.55-19.05

Nyt fra ledelsen

Sidste skoledag for 9. klasse gennemført på fineste vis.

6. klasse har deltaget i strandrensning ifm. hejsningen af
Blåt Flag på havnen.

Ledelsen har 8. juni planlægningsdag på
Uddannelseshuset

Der er afholdt lærermøde med fokus på trivselsarbejde
som opfølgning på Den Nationale Trivselsrapport (elever)

Skoleårets planlægning er ved at være på plads

Elev-afgang er lidt større mellem 6. og 7.klasse i år end
sædvanlig. Til gengæld spores der lidt stigende generel
elev-tilgang over hele skoleforløbet

Vilas/
Albert

Simon

Evt.
19.05-19.10
Referat:
Næste møde 9/8-2016
Evaluering af mødet
19.10-19.15
- Dagsorden og mødeledelsen
- Opklaringer til referent
- Punkter til kommende møder

Christel

Referat:
Tiden holdt på dette møde.- det er godt.
Informationspunkter til sidst fungerede umiddelbart godt.

19.15

Sommermiddag
Spisning og uformelt samvær som afslutning på bestyrelsesåret

Simon/
Alle

Skoleårets skolebestyrelsesmøder (onsdage) 2015/2016: 12. august, 2. september, 30. september, 4.
november, 25. november, 6. januar (aflyst), 3. februar, , 16. marts, 13. april, 11. maj og 8. juni.
Punkter til kommende møder:
Elevfravær
Trivselsundersøgelsen

