Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 5. februar
Kl. 17.30 – 21.00
Personalerummet på 1. sal

Møde nr.: 4
Mødeleder: Lars
Fraværende:
Afbud: Laila, Anna Sofie.

Lars Devantier Kallestrup
Anna Sofie Bretvad Andersen
Laila Lagermann
Mette Rude Clemmensen
Peter Grønholt
Stig Rostgaard
Signe Storminger-Dalgaard
Ledig
Ledig
Jørgen Schou
Anne Jørgensen
Viggo Ottar Edvard Kjeldfred-Schjerning
Anna Luna Andersson
Vibeke Johnsen
Trine Bay
Simon Svenstrup
Bjarke Krøll Willemoes
Peter Nielsen

Formand
Næstformand
Forældrerep.
Forældrerep.
Forældrerep.
Forældrerep.
Forældrerep
Forældresupp.
Forældresupp.
Med.arb.rep.
Med.arb.rep.
Elevrep.
Elevrep.
Eksternt medlem
Eksternt medlem
Skoleleder
Viceskoleleder
Afdelingsleder

Dagsordenen bliver sendt ud som pdf fil.

(B) Punkt til beslutning
(D) Punkt til drøftelse
(O) Punkt til orientering
Tidspunkt
17.3017.40

Godkendelse af dagsorden og referat (B)
Dagsorden og referat godkendes.

Bilag

Ansvarlig
Bjarke

Referat:
Referatet blev godkendt.
Nyt fra elevrådet (D)
17.4017.50

Viggo
Anna

Referat:
Elevrådet fremlagde ønsker til festen for eleverne. D. 8.
marts.
Fællesspisning fra kl. 18.30.
Sluttidspunkt kl. 24.
Tema til festen – evt. årstalsbestemt
En DJ fra udskolingen
Opdeling af den store sal.

17.5018.00

Bedre udeområder for udskolingen. Borde / bænkesæt.
Fravær (O)
Orientering om udviklingen i fravær og sygefravær.
Referat:
Simon fortalte at fraværet er på et relativt lavt niveau for
både skole og fritidsdelen.

x

Simon

18.0018.15

Økonomi (D)

Orientering om regnskab 2017

Drøftelse af budget 2018.

x

Simon

X
(er sendt)

Lars og
Simon

X

Lars

X
(er sendt)

Lars

Referat:

18.1518.40

Simon redegjorde for regnskabet for 2017, hvor skolens
samlede merforbrug er knap en ½ mill. , hvilket er ca.
850.000 mindre end forventet.
Budgettet for 2018 er blev fremlagt og det viser et forventet
merforbrug på næsten 1,4 mill.
Høring om tildelingsmodel (B)
Udarbejdelse af høringssvar?
Jeg tror der kommer en høring til næste møde!
Referat:
Bestyrelsen efterlyste ledelsens og A-Meds holdning.
A-Med har ikke taget stilling til høringssvaret, da det er
meget kompliceret. Simon har efterlyst uddybende
oplysninger fra centeret, dog uden at have modtaget
fyldestgørende supplerende oplysninger.
Der var en drøftelse af de mange tal og muligheder i den nye
tildelingsmodel.
Bestyrelsen er på grund af de mangelfulde informationer ikke
i stand til at afgive et kvalificeret høringssvar, men udtaler,
at bestyrelsen anbefaler at Hornbæk Skole fortsat står uden
for tildelingsmodellen såfremt skolen fortsat får tildelt den
aftalte ekstrabevilling. Bestyrelsen opponerer mod den
meget korte høringsfrist.
Skolebestyrelsesvalg (B)

18.4018.50

Se bilag fra DS.
Referat:

18.5019.05

SKB ønsker at fastholde ordningen med forskudt valg til
skolebestyrelsen. Simon sender svaret til DS.
Forældreinvolvering (B)
Se bilag fra DS tir. 16.1
Referat:
SKB drøftede forskellige muligheder for at komme i kontakt
med skolens øvrige forældre. Der er mange arrangementer,
hvor der kommer mange forældre på skolen. Hornbæk Skole
er på grund af sin størrelse en vigtig medspiller i
lokalsamfundet. Skolen bliver bakket op af en engageret
forældregruppe. Signe og Mette samler en liste med de
forældreoplevede forældreinddragelsesoplevelser.
Tema om udskolingsmodellen (o)

19.0519.55
Punktet blev
rykket til efter
punktet ” Nyt
fra elevrådet”

Information om udskolingen:

Struktur – sammenhæng med skolens mission og
vision

overgang mellem 6. og 7. årgang
Referat:
Bjarke fremlagde et oplæg om udskolingsmodellen. Bjarkes
oplæg er vedhæftet referatet.

Bjarke

Der var uddybende kommentarer fra elevrepræsentanterne
og afklarende spørgsmål fra forældrene.

19.5520.20

Det blev efterspurgt om punktet kan tages op med henblik
på at lave beslutninger om mere branding af Hornbæk
Skoles udskolingsmodel.
Afkortning af skoledagen (D)
Hvad er mulighederne / lovgivningen? Hvad giver mening ift.
Skolens vision og mission samt principper?

Laila
Simon

Referat:

20.20-20.25

Simon redegjorde kort for lovgrundlaget for at afkorte
skoledagen. Der er ikke grundlag for at afkorte skoledagen
med mindre der søges særlig tilladelse. Der er et
landsdækkende forsøg i gang med kortere skoledage. SKB vil
følge de forsøg der foregår. Der tre skoler i Helsingør, der er
med i forsøget. Skolen er i gang med en evaluering af USU
med det formål at styrke en varieret skoledag så børnene
ikke udtrættes. Skolen har reduceret skoledagen for enkelte
årgange.
Nyt fra Formand (O)

Bilag om skolebestyrelsesarbejdet: Velkommen til
skolebestyrelsen, Skole & Forældre 2014.

Skolebestyrelsens årsberetning for 2017.

x

Lars

Referat:
Lars orienterede om samarbejdet med Skole & Forældre og
præsenterede et velkomstmateriale fra foreningen til alle nye
skolebestyrelsesmedlemmer.
Drøftelse af hvordan skolebestyrelsens beretning når flest
mulig forældre. Bestyrelsen udsender en beretning inden
sommerferien.
Nyt fra medarbejdere (O)
20.25-20.35
Referat:

20.35-20.45

Medarbejderne orienterer sig mod næste skoleår. Der har
været en mindre afskedigelsesrunde der forløb roligt, selvom
det aldrig er rart. Alle elever skal fra marts måned have
Chromebooks i stedet for PC.
Der tales meget prøveafholdelse i de store klasser. Der er
generelt en god stemning i personalegruppen.
Der blev stillet spørgsmål fra forældre om det ville være
gavnligt for eleverne med flere terminsprøver. Jørgen er ikke
umiddelbart tilhænger af flere prøver.
Nyt fra ledelsen (O)

Evaluering af den understøttende undervisning

Drøftelse af afdelingsstrukturen på skolen

Status på meebook

Henvendelse fra forældre vedr. trafik og forældre der
kommer for sent med deres børn.
Referat:
Simon fortalte om evalueringen af USU.
Skolen har drøftet en ændring af afdelingsopdelingen. Emnet
er sat på stand by til næste skoleår.
Lærerne arbejder godt med Meebook. Vi skal have fokus på,
at der er flere forældre, der også bruger Meebook.
Simon fortalte om forældrehenvendelser om forældre, der
færdes uhensigtsmæssigt i trafikken omkring skolen. Der er

Anne og
Jørgen

Simon

også en del forældre, der kommer for sent med deres børn,
til gene for andre børn og forældre. Simon opfordrede
bestyrelsen til at tage stilling til forældrenes adfærd.
Bestyrelsen opfordrede Simon til at rette henvendelse til
forældrene om den uønskede adfærd.
Evt. (D)
20.45-19.50
Referat:
Kvalitetsrapporten er sendt ud fra centeret. Lars og Simon
udarbejder et svar til centeret. Svaret rundsendes til
bestyrelsen.
Evaluering af mødet (D)
20.50-21.00

Lars
- Dagsorden og mødeledelsen
- Opklaringer til referent
- Punkter til kommende møder
Referat:

Skoleårets skolebestyrelsesmøder 2017/2018:

Uge 10 - Tirsdag 6/3
Uge 15 – Onsdag 11/4
Uge 18 – Torsdag 3/5
Samt i efteråret uge: 36 – 40 og 45
Punkter til kommende møder:

Skoleårets planlægning: Timefordelingsplan, Fagfordeling (Simon)

Elevfravær (Bestyrelsen)

Trivselsundersøgelsen (Simon)

Der ønskes et punkt på et fremtidigt møde om samarbejde i åben skole. (Trine)

Udtalelse om skiftende skema (Simon)
Drøftelse af praksis 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 undervisningen og rammerne for skiftende skemaer for skolebestyrelsen, med
henblik på at skolebestyrelsen kan afgive en udtalelse herom.”
Der skal fastlægges en procedure for behandlingen af den nye mulighed i folkeskoleloven. Punktet
tages op sammen med skolens overordnede principper.

