Referat af
Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 4. september
Kl. 17.30 – 20.00
Personalerummet på 1. sal

Møde nr.: 2

Mødeleder: Lars
Fraværende:
Afbud: Jørgen, Julie(supp. for Jørgen)
Trine, Gitte.

Lars Devantier Kallestrup
Mikkel Frederiksen
Ann Christin Rødal Mahrt
Pauline Albrecht-Beste
Kasper Krog Andreasen
Stig Rostgaard
Signe Storminger-Dalgaard
Anna Sofie Bretvad Andersen
Lars Pedersen
Gitte Kondrup
Jørgen Schou
Anne Jørgensen
Vælges på første elevrådsmøde
Vælges på første elevrådsmøde
Vakant
Trine Bay
Simon Svenstrup
Bjarke Krøll Willemoes
Peter Nielsen

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

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

Godkendelse af dagsorden og referat (B)

Bilag

Ansvarlig

Referat:
Dagsorden og referatet blev godkendt.

17.4017.45

Nyt fra elevrådet (D)
Der er endnu ikke valgt nyt elevråd.
Orientering om ny struktur.
Referat:
Ingen elevrepræsentanter til stede.
Simon orienterede om en ny struktur for elevrådet, der skal gøre
det mere relevant for eleverne. Der bliver valgt to repræsentanter
fra elevrådet til skolebestyrelsen.
Der blev spurgt til, hvordan skolen tager elevernes ønsker
alvorligt. Skolen efterkommer så mange ønsker som muligt, men
der er ikke midler til store ombygninger af udeområdet. Ønsker
der ikke er udgiftstunge efterkommes så vidt muligt.
Fravær (O)
Udsat til næste møde
Referat:

Bjarke
Simon

17.4517.55

Der vil være nyt materiale til næste møde
Økonomi (D)
Bilag fra NemØkonomi

x

Simon

Referat:
Simon præsenterede det udsendte bilag fra Nem Økonomi og
fortalte, at det nye system ikke er udbygget endnu og derfor ikke
har egnede sider til fremvisning / præsentation.
Simon orienterede om det forventede regnskab for 2018, der
samlet set forventes at balancere. Skolen har fået tildelt ekstra
penge på grund flere segregerede elever og en ny
tildelingsmodel.
Der var en drøftelse af segregerede elever og betydningen af den
stigning i antallet, der er på Hornbæk Skole. Hornbæk Skole
følger samme udvikling som i kommunen og på landsplan.

17.5518.40

Bestyrelsens samarbejde (D)
Bestyrelsens samarbejde drøftes pba. Uddannelsesaften for
bestyrelser.
Revision årshjul
Beslutning af proces ifm. revision af forretningsorden

X
x

Lars
Simon

Referat:
Simon fortalte om det første uddannelsesmøde for
skolebetyrelsesmedlemmer og fremhævede de områder, der er
relevante for skolebestyrelsen. Bestyrelsen skal arbejde med de
overordnede principper for skolen.
Der var en anbefaling til de medlemmer, der ikke deltog i det
første møde om at deltage i det næste uddannelsesmøde.
Simon opfordrede bestyrelsen til at sætte principperne på
dagsordenen i form af temadrøftelser så der kommer en løbende
drøftelse af principperne.
Simon spurgte til bestyrelsens holdning til, hvordan bestyrelsen
ønsker at arbejde med høringssvar til centeret. Formanden og
skolelederen vurdere tidsfristen og inddrager de
bestyrelsesmedlemmer, der melder sig til at deltage i
udformningen af høringssvaret. Alternativt udformer skoleleder
og formand høringssvaret.
Punkter til et årshjul:
Skoledagens længde. (AC)
Udskolingsmodel. Skoleskift fra 6. til 7. årgang. Branding.
(Lars / Signe)
Understøttende undervisning (Kasper)
Sundhedspolitik (Signe)
Hvordan taler vi om skolen (Pauline)
Teknologiforståelse (BW)
Vikardækning / faglighed (Lars)
Indskolingen (Mikkel)
Lars laver et udkast til en ny forretningsorden, der tages på
dagsordenen til næste møde.

18.2518.45

Afdelingsopdeling (O)
Gennemgang af procesplan
Referat:

X

Simon
Bjarke

Simon præsenterede skolens procesplan for arbejdet med
afklaring af, om skolen skal ændre sin afdelingsopdeling.
Prcesplanen er sendt ud med dagsordenen.
Der blev spurgt til personalets holdning og Bjarke fortalte, at de
største forbehold for en ny afdelingsopdeling er blandt lærerne på
mellemtrinnet.
Der kom en opfordring til, at tage hensyn til lærernes
arbejdsbyrde i forbindelse med overgang til en ny
afdelingsstruktur.
Kan vi beholde vores udskolingsmodel med en ny
afdelingsopdeling?
Bestyrelsen var positive i forhold til en ny afdelingsopdeling.
Orientering om åben skole samarbejder (O)
18.4518.55

Trine
Bjarke
Simon

Samarbejde vedr. motionsdagen.
Samarbejde vedr. Surf
Samarbejde vedr. Naturprojekt Hornbæk
Samarbejde med erhvervslivet
Samarbejde om kantinen
Referat:
Punktet blev udsat til næste møde.
Ordens- og værdiregelsæt (D)

18.5519.10

Udkast fra ledelsen
Evt. bmk. Fra A-MED
Drøftelse af den videre proces/beslutning.

x

Simon

x

Bjarke

Referat:
Dokumentet er lovpligtigt. Den tidligere bestyrelse har haft et
udvalg og Simon har lavet et udkast ud fra tidligere drøftelser.
Udkastet har været i A-Med og er blevet godkendt med små
sproglige rettelser.
Der blev spurgt til personalets ejerskab af dokumentet. Det er
udarbejdet af ledelsen i den ånd som skolens personale arbejder.
Der skal føres ind at der laves individuelle årsplaner.
Der var en positiv tilbagemelding fra bestyrelsen.
AC og Pauline ser regelsættet igennem og kommer med et udspil
på næste møde, hvor dokumentet drøftes igen. Her tages der
stilling til, om dokumentet skal redigeres eller det skal
offentliggøres i sin nuværende form.
Dokumentet skal til kommentering i personalet samt elevrådet.

19.1019.20

Afgangsresultater (O)
Orientering samt skolens fremadrettede fokuspunkter.
Referat:
Bjarke gennemgik det udsendte bilag, og supplerede med en
oversigt over kommune og landsgennemsnit, samt
indsatsområder for matematik og dansk.
Nyt fra medarbejdere (O)

19.2019.30

Referat:

Anne og
Jørgen

PUK er kommet godt i gang. De første ture er afviklet.
Nyt fra ledelsen (O)
19.30-

Simon

19.40

Referat

Partnerskab, Ny skoleleder i Hellebæk
Simon fortalte om partnerskabet med HE.,

Skolen har lavet ny model for administration af lærernes
arbejdstidsaftale, så der er mulighed for at lærerne selv
kan administrere dele af deres arbejdstid.

Lærernes dag / medarbejdernes dag d. 5. oktober –
Simon opfordrede bestyrelsen til at anerkende
medarbejdernes indsats. Bestyrelsen aftaler nærmere på
mødet d. 3. oktober.
Nyt fra Formand (O)

19.4019.50

Lars
Referat:
Lars har fået en invitation til Skole og Forældres årsmøde, hvis
der er interesserede forældre.
Evt. (D)

19.5019.55

Referat:
Vi har ansat en ny lærer til udskolingen, der starter d. 1. oktober.
Evaluering af mødet (D)

19.5520.00

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

Skoleårets skolebestyrelsesmøder 2018/2019:

Uge 36: Tirsdag, Mødetid 17.30 – 20.00
Uge 40: Onsdag, Mødetid 17.30 – 20.00
Uge 45: Torsdag, Mødetid 17.30 – 20.00
Punkter til kommende møder:

Elevfravær (Bestyrelsen)

Trivselsundersøgelsen (Simon)

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

