Referat af
Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 27. september
Kl. 17.30 – 20.00
Personalerummet på 1. sal

Møde nr.: 2
Mødeleder: Lars
Fraværende:
Afbud:
Mathilde Fritsbøger
Vibeke Johnson

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.
Mathilde Fritsbøger
Eksternt medlem
Vibeke Johnson
Eksternt medlem
--------------------------------------------------------------------------------Simon Svenstrup
Skoleleder
Bjarke Krøll Willemoes
Viceskoleleder
Peter Nielsen
SFO-leder/sekretær
Ole Raslow
Obs. Puk

Godkendelse af dagsorden og referat

Bilag

Dagsorden og referat godkendes.

Ansvarlig
Bjarke

Referat:
Referatet godkendt
17.35-17.40

Valg eksterne medlemme
Status på kandidat fra erhvervsskolen

Christel

Vibeke Johnson fortsætter et år mere.
Forslag om at inviterer en politiker som tilforordnet i SKB.
Punktet tages op igen på næste møde.
17.40-18.00

Forældrearrangement 5/10
Præsentation af program for aftenen
Drøftelse af bestyrelsens beretning og beslutning om hvordan den
præsenteres til forældrearrangementet

x

Simon/
Christel

x

Simon

Christel forelagde bestyrelsens beretning, der skal præsenteres d.
5. oktober. Der blev særligt drøftet ordlyden af partnerskab
kontra organisatorisk samarbejde. Meebook skal implementeres
fremover men er det ikke endnu. Fagligheden skal løftes.
Forslag om at flere SKB medlemmer er aktive på mødet.
Programmet er eleverne først, så SKB og til sidst ledelsen.
18.00-18.15

Budgetopfølgning
Simon gennemgik hovedtallene i budgettet som de er udsendt
som bilag. Skolen afdrager samlet set ca. 750.000 på gammel
gæld.
Der var interesse for den kommunale budgetproces for 2017,
konsekvenserne for Hornbæk Skole, og der blev spurgt ind til
status. Simon redegjorde kort for hovedpunkterne i budgettet.

18.15-18.20

Besparelsen på PUK blev særligt drøftet og SKB ønskede at
kommenterer sagen. Simon undersøger om SKB skal udtale sig
eller om sagen kan løses administrativt. Skolen kan få øgede
udgifter til elever i særlig tilbud. Mindre forbruget bliver
sandsynligvis mindre næste år på grund af regnskabstekniske
årsager.
Evalueringen af SFO 2+3 (PUK)
Christel og Simon har på baggrund af en forespørgsel fra
bestyrelsen skrevet en kort udtalelse til DS vedr. evalueringen.

18.20-18.35

Simon redegjorde for evalueringen. SKB ønskede at sende en
kommentar til evalueringen, primært ønsket om en evaluering
blandt forældrene / brugerne.
Indsatsområder 2016-2017
Skolen fortæller om indsatsområderne for dette skoleår.

x

PN, BW,
SI

x

SI, TS,
BW

Simon gennemgik skolens indsatsområder i skoleåret. Udsendt
som bilag.
18.35-18.50

Elevfravær
Dialog om udfordringen med fravær i primært 7.-9.klasse

18.50-19.00

19.00-19.15

Jørgen fortalte om baggrunden for punktet og fortalte om elevers
fravær og sammenhængen med karakterer ved afgangsprøven.
En del af elevernes fravær skyldes forældrevalgt fravær til ferier
m.m. På et tidligere SKB møde har der været besluttet at
gennemføre forskellige tiltag. Dette er ikke sket endnu. Elevrådet
skal inddrages i afklaringen af årsagerne til elevernes fravær.
Emnet er på A-Med primo oktober og tages op igen på næste
SKB.
Status på implementering af Meebook
Bjarke fortalte om Meebook og om systemets muligheder. Der er
øgede forventninger til lærernes brug af meebook. Systemet er i
stadig udvikling. Forældrene skal selv logge sig ind i Meebook.
Der skal ligge en årsplan og en elevplan, når vi kommer frem til
skolehjemsamtalerne.
Partnerskab Hornbæk og Hellebæk
Der skal udarbejdes partnerskabsaftale

Jørgen

BW

x

SI

Hvad gør vi allerede, og hvad vil vi fremadrettet:
Samarbejde mellem ledelserne
Samarbejde mellem bestyrelserne
Samarbejde mellem skolerne

19.15-19.20

Der er ikke noget nyt siden sidste møde. Simon har haft møde
med Karl fra HE. De har spurgt centeret om hvad de ønsker.
Skolerne skal selv finde en model. Der er aftalt en møderække
mellem ledelsespersonerne fra de to skoler. Skolerne tager de
gamle emner fra ” Det meget forpligtende samarbejde” op igen.
Der er møde på mandag med de to skoleledere og de to SKB
formænd.
Nyt fra Formand
Formandsmøde 22.8 vedr. skoleanalysen
Christel
Referat:
Christel har været til møde med Simon om evaluering af
tildelingsmodellen.
Nyt fra medarbejdere

19.20-19.30
Referat:
Møde i bryghuset.

Ole, Anne
og Jørgen

Trafikforholdene ved PUK er meget dårlige. Lars fortalte om et
borgermøde om trafikforholdene.
Nyt fra elever
19.30-19.35

BW
Elevrådet er kommet i gang med flere nye elever. Der er kommet
en lærer med i projektet.
Nyt fra ledelsen

19.35-19.45

Simon
Referat:
Der er én lærer, der er blevet langtidssygemeldt.
Evt.

19.45-19.50
Referat:
Vi har modtaget en invitation til Skole og forældres landsmøde.
Tilbagemelding fra 4. kl. forældremøde om at der ikke er indkøbt
bøger nok til alle elever.
Hjemmesiden skal opdateres med nye medlemmer af SKB.
Evaluering af mødet
19.50-20.00
- Dagsorden og mødeledelsen
- Opklaringer til referent
- Punkter til kommende møder
Referat:
Mødeleder til næste møde er Anne-Mette.
Der er tre SKB medlemmer der deler mødelederposten.
Næste møde er onsdag i uge 44.

Skoleårets skolebestyrelsesmøder (rullende) 2016/2017:
Uge 34: Mandag AFLYST
Uge 39: Tirsdag
Uge 44: Onsdag . Flyttet fra onsdag i uge 43
Uge 47: Torsdag
Punkter til kommende møder:
Vision og Mission SFO (PN)

Christel

