Referat
Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 4. august
Kl. 17.30 – 20.00
Personalerummet på 1. sal

Møde nr.: 1
Mødeleder: Christel
Fraværende:
Afbud: Anne, Ole, Dine, Stig

Tidspunkt
17.30-17.35

Christel Sølvhjem
Lars Devantier Kallestrup
Anne-Mette Krifa
Dine Lode Skovbo
Peter Grønholt
Stig Rostgaard
Anna Sofie Bretvad Andersen
Jørgen Schou
Anne Jørgensen

Formand
Næstformand
Forældrerep..
Forældrerep.
Forældrerep.
Forældrerep.
Forældrerep
Med.arb.rep.
Med.arb.rep.
Elevrep.
Elevrep.
Eksternt medlem
Eksternt medlem
--------------------------------------------------------------------------------Simon Svenstrup
Skoleleder
Bjarke Krøll Willemoes
Viceskoleleder
Peter Nielsen
SFO-leder/sekretær
Ole Raslow
Obs. Puk

Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat godkendes.

Bilag

Ansvarlig
Bjarke

Referat:
Ingen kommentarer til referat eller dagsorden
17.35-17.50

Velkommen til nye medlemmer
Velkommen og præsentation

Christel

Referat:
Velkommen til Anna Sofie og Stig. Præsentationsrunde
17.50-18.05

Konstituering af skolebestyrelsen
Simon
Referat:
Der var enighed om følgende konstituering:
Formand: Christel
Næstformand: Lars
Forældrerep.: Dine
Forældrerep.: Peter
Forældrerep.: Anne- Mette
Forældrerep.: Anna Sofie
Forældrerep.: Stig

18.05-18.30

Skoleanalyse

Input til høringssvar vedr. Skoleanalysen.
Christel og Simon udarbejder efterfølgende høringssvar vedr.
skoleanalysen.

x

Simon/
Christel

Referat:
Afklaring af, at vi skal give høringssvar på skoleanalysen . Og
der er desuden (efter dagsordenen blev udsendt) blevet åbnet
mulighed for at kommentere på en række øvrige
besparelsesforslag til centeret (dvs. administrationen)
Besparelsesforslagene er foreløbig kun et ”katalog”
Besparelsesforslag gennemgået, herunder den del af forslagene
som A-Med tidligere har kommenteret på. Input til
kommentarer, som formand udarbejder og videresender.
Desuden input til høringssvaret vedr. skoleanalysen. Besluttet at
høringssvaret skal stille spørgsmålstegn ved validiteten i
skoleanalysen samt at der kommenteres på de enkelte
anbefalinger.
Christel og Simon udarbejder høringssvar og kommentarer.
18.30-18.45

Valg af eksterne medlemmer

Der vælges eksterne medlemmer til bestyrelsen.
Information om hvilke kandidater der er, vil blive udsendt
kort inden mødet, da der kan opstilles helt frem til og
med mødet.

Simon/
Christel

Referat:
Mathilde Fritsbøger fra Hornbæk idrætsforening /
badminton blev valgt.
Bestyrelsen bakker op om en fortsat repræsentation fra
Erhvervsskolen Nordsjælland enten i form af Vibeke
Johnson eller en anden medarbejder. Christel tager
kontakt til Vibeke.
18.45-18.50

Møderække forslag
Uge
Uge
Uge
Uge

34:
39:
43:
47:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Simon/
Christel

Tidspunkt: kl. 17.30
Referat:
Ønske om at dagene kommer ud for hele året. Vi afventer dog
centerets ”administrationskalender” for forårs- halvåret. Alle
datoer ud så hurtigt som muligt.
18.50-19.05

Forældrearrangement tidligt efterår 2016
Fokus på bestyrelsens beretning, Ledelsens prioriteringer for det
kommende år, indblik i elevernes arbejde med faglighed og
innovation samt ”reklame” for bestyrelsesarbejdet mhp. Valg i
foråret.
En gruppe elever viser og fortæller om et innovation/Design to
improve life projekt.
Tommy laver oplæg om hvorfor og hvordan vi arbejder med
innovation på Hornbæk Skole og herunder udgangspunktet i det

Simon/
Christel

2100 århundredes kompetencer.
Bestyrelsens beretning, hvor de kigger bag ud på året der gik og
præsenterer de nye principper. Herunder nyt valg til
skolebestyrelsen i foråret 2017.
Ledelsen fortæller om de projekter der vil være fokus på i
skoleåret.
Fx
Hvorfor vi går fra 7/3 ugers perioder til 8/2 ugers perioder.
Fokus på faglighed og trivsel jf. ledelsens/skolens fokusområder
Meebook
H2O Camp – åben skole.
Spørgsmål og snak.
Referat:
Opbakning til oplægget. Udvalget arbejder videre.
Teaser til forældremøderne på årgangene.(Forældremøder ligger
i perioden 15. august til 30. september)
Dato onsdag d. 5/10 kl. 19
19.05-19.20

Lejrskoler

Ledelsen vil gerne drøfte et forslag om at ændre strukturen for
lejrskoler.
Tanken er af placerer lejrskolerne, så de passer bedre med de
”overgange” der er i skoleforløbet, så lejrskolerne bliver udnyttet
til at skabe sammenhæng/sammenhold på årgangene.
Evt. placeres på ”nye” årgange
1.klasse (1dg)
4.klasse (3dg)
7.klasse (1dg)
8. eller 9.klasse (5dg)
Forslaget er drøftet på lærermødet 23.6.

Simon

Referat:
Bestyrelsen bakker op
Bemærkning om at være opmærksom på en eventuel
”overgangsordning”.
Nyt fra Formand
19.20-19.25
Referat:
intet

Christel

Nyt fra medarbejdere
19.25-19.35
Referat:
Jørgen meldte om en god start på året med en travl og god
forberedelsesuge for lærerne.

Ole, Anne
og Jørgen

Nyt fra elever
Referat:
Udsat, da der ikke er valgt nye elevrepræsentanter
Nyt fra ledelsen
19.35-19.45

Simon
Referat:
Ombygning på PUK (dræn , kælder, generelt malerarbejde)
Orientering om nabosag vedr. støj fra legeplads mv.
God start på skoleåret

Ingen ændringer i personalesituationen idet seneste halve år.

Evt.
19.45-19.50
Referat:
Regnskab og budgetopfølgning ønskes på som punkt.
Evaluering af mødet
19.50-20.00
- Dagsorden og mødeledelsen
- Opklaringer til referent
- Punkter til kommende møder
Referat:
Mødet sluttede 20.10

Skoleårets skolebestyrelsesmøder (rullende) 2016/2017:
Uge 34: Mandag
Uge 39: Tirsdag
Uge 43: Onsdag
Uge 47: Torsdag
Tidspunkt: kl. 17.30

Punkter til kommende møder:
Elevfravær
Trivselsundersøgelsen

Christel

