Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 29. august
Kl. 17.30 – 20.00
Personalerummet på 1. sal

Møde nr.: 1
Mødeleder:
Fraværende:
Afbud:

Tidspunkt
17.30-17.40

LEDIG/Anne-Mette Krifa
Forældrerep.
Lars Devantier Kallestrup
Konst. formand
Laila Lagermann
Forældrerep.
Dine Lode Skovbo
Forældrerep.
Peter Grønholt
Forældrerep.
Stig Rostgaard
Forældrerep.
Anna Sofie Bretvad Andersen
Forældrerep
Signe Storminger-Dalgaard
Forældresupp.
Mette Rude Clemmensen
Forældresupp.
Jørgen Schou
Med.arb.rep.
Anne Jørgensen
Med.arb.rep.
?
Elevrep.
?
Elevrep.
Vibeke Johnsen
Eksternt medlem
?
Eksternt medlem
--------------------------------------------------------------------------------Simon Svenstrup
Skoleleder

Bjarke Krøll Willemoes
Peter Nielsen
Godkendelse af dagsorden
og referat
Ole Raslow

Dagsorden og referat godkendes.

Viceskoleleder
SFO-leder/sekretær
Bilag
Obs.
Puk Ansvarlig

Bjarke

Referat:
Referatet er tidligere udsendt og der har ikke været kommentarer
så referatet er godkendt.

17.40-17.50

17.50-18.15

Velkommen til nye medlemmer
Velkommen og præsentation
Lars bød velkommen til de nye medlemmer og orienterede om at
Anne-Mette og Dine er trådt ud af SKB.
Der skal senere være en ny procedure for at vælge to nye
suppleanter. De tidligere suppleanter er indkaldt som nye
medlemmer af SKB.
Der var en præsentationsrunde af alle medlemmer.
Konstituering af skolebestyrelsen
Formand:
Lars
Næstformand:
Fie (Anna Sofie)
Forældrerep.:
Laila
Forældrerep.:
Peter
Forældrerep.:
Mette
Forældrerep.:
Signe
Forældrerep.:
Stig
Der skal vælges/inviteres et eksternt medlem til bestyrelsen.
Vibeke Johnsen fra ESNord har sagt ja til at fortsætte et år mere.
Signe har haft kontakt til idrætsforeningen, der gerne vil stille

Lars

Lars

med en kandidat til SKB som eksternt medlem.
Simon skal slå posten som eksternt medlem op i pressen og der
vælges / udpeges et medlem på næste SKB møde.
SKB ønsker en politikker tilknyttet SKB. Dette kan ske efter
næste kommunalvalg.
Økonomi
18.15-19.00

Orientering om udarbejdelse af ny handleplan.
Skolen skal lave markante besparelser gennem de næste tre år.
Det vil få betydning for vikardækning, undervisningsmaterialer,
madordning, lejrskoler, it og ledelsestiden.
Den gamle handleplan er vedlagt. Den blev ikke godkendt i
direktionen, og derfor er skolen i samarbejde med DS og ØS ved
at udarbejde en ny plan.

x

Simon

Referat:
Simon redegjorde for skolens økonomi. Skolen har ved indgangen
til 2017 en gæld / merforbrug på ca. 1,3 mill. Merforbruget vil
stige med ca. 2. mill. årligt i de kommende år på grund af
faldende børnetal og en stigning i antallet af børn til specialtilbud.
Skolen skal præsenterer en handleplan for at nedbringe gælden.
Simon er i tæt dialog med centeret om handleplanen. Skolen skal
aktivt medvirke til at nedbringe merforbruget blandt andet ved at
reducere vikarforbruget. Der skal spares på
undervisningsmaterialerne og IT, men det skal sikres at IT er
driftsklar. Kantinen vil formodentlig lukke efter efterårsferien.
Budgettet til lejrskoler vil blive beskåret med ca. 50 %. Der er en
afdelingsleder mindre i ledelsen og stillingen kan muligvis
genbesættes om 1 – 2 år. Det forventes at skolens økonomi er i
balance om ca. 4 år. Processen med centeret går meget hurtigt
og en endelig handleplan vil sandsynligvis være på plads om få
uger.
Der var flere kommentarer til Simons orientering. Kantinen og
lejrskoler blev nævnt som områder, der vil være ærgerlig at
undvære. Peter G. spurgte om processen udelukkende er
administrativ eller om SKB vil blive hørt. Simon oplyste, at det er
en administrativ proces.
Der blev spurgt om kantinen kan drives af en privat virksomhed.
Det vil der sandsynligvis ikke være økonomi i. Det blev drøftet
om SKB skal lave en henvendelse til politikerne / centeret om de
påtænkte besparelser. Peter G. skaffer relevant materiale og
sender det til øvrige SKB medlemmer.
Partnerskab
19.00-19.10

Orientering.
Udkast om partnerskab skal politisk behandles i sept.

x

Referat:

19.10-19.20

Simon orienterede om det udsendte materiale om
partnerskabsaftalen med HE. Aftalen er meget overordnet og
skolen anser aftalen for at være gennemførlig uden at det giver
mærkbare negative konsekvenser for børnene.
Udtalelse om skiftende skema
Drøftelse af formen for nedenstående formulering, der er en ny
tilføjelse til folkeskoleloven §45 stk.4.
En mulighed er at bruge en fremadrettet evaluering af skolens
principper til denne orientering.
” I forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår
forelægger skolens leder det kommende skoleårs skemaer for

Simon

undervisningen og rammerne for skiftende skemaer for
skolebestyrelsen, med henblik på at skolebestyrelsen kan afgive
en udtalelse herom.”
Referat:
Punktet tages op igen på det næste møde, hvor der fastlægges
en procedure for behandlingen af den nye mulighed i
folkeskoleloven. Punktet tages op sammen med skolens
overordnede principper. Mødet udvides til kl. 21.

Årets indsatsområder og prioriteringer
Ledelsens indsatsområder er vedlagt.
Har bestyrelsen nogen specielle indsatsområder for det
kommende år de ønsker sat på dagsordenen i året der kommer.

x

Lars
Simon

Referater:
Simon har sendt skolens indsatsområder ud med dagsordenen.
Han fortalte kort om hvert enkelt indsatsområde.
Nyt fra Formand
19.20-19.25
Referat:

Lars

Intet nyt
Nyt fra medarbejdere
19.25-19.35
Referat:

Ole, Anne
og Jørgen

Jørgen fortalte om en god lejrskole i 9. årg.
Lærerne har fået flere timer.
Anne fortalte om nye børn i SFO og PUK. Personalet løber stærkt
som altid.
Ole er ikke længere i SKB.
Nyt fra elever
Udsat da der ikke er valgt nye elevrepræsentanter

19.35-19.45

Nyt fra ledelsen

Skoleårets start. Info om hvordan vi er kommet i gang
efter sommerferien.

Udlevering af pc’er til 0. klasse

Orientering om afgangsprøverne 2017

MM.
Referat:
Skoleåret er kommet godt i gang. Alle er pressede men humøret
er højt.
Der er ingen børn i 0. årgang der får pc`ere lige nu. De får måske
efter jul.
BW fortalte om afgangsprøverne der forløb godt på Hornbæk
Skole. Afgangsprøverne viste ikke samme gode resultat som
sidste år. Det skyldes blandt andet flere børn med udfordringer
og et større fravær hos børnene.
Der kan på et senere tidspunkt dykkes ned i detaljerne.
Evt.

Simon

19.45-19.50
Referat:
Anne-Mette afløses af Signe i værdi regelsætsudvalget
Dine afløses af ? markedsføringsudvalget.
De kommende SKB møder ruller på ugedage. De næste møder er
onsdag d. 29.september og 23. november.
Evaluering af mødet
19.50-20.00

Lars
- Dagsorden og mødeledelsen
- Opklaringer til referent
- Punkter til kommende møder
Referat:
Punkter til kommende møder:
Hvordan fungerer Hornbæk Skole
Hvad vil det sige at være medlem af Skolebestyrelsen på
Hornbæk Skole.

Skoleårets skolebestyrelsesmøder 2017/2018:
Uge 35: Tirsdag
Uge 39: Onsdag d. 29. september.
Uge 47: Torsdag d. 23. november
Punkter til kommende møder:
Elevfravær
Trivselsundersøgelsen

