Referat
Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 2. november
Kl. 17.30 – 20.00
Personalerummet på 1. sal

Møde nr.: 3
Mødeleder: Christel
Fraværende:
Afbud: Anne-Mette, Dine, Fie
og Mathilde samt eleverne

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
Dagsorden og referat godkendes.

Bilag

Ansvarlig
Bjarke

Referat:
Dagsorden og referat godkendt.
Stig siger lidt fra det trafikmødet vedr. Hornbæk
under evt.
Desuden kort om Bestyrelsens årsberetning (under evaluering af
åbent kontaktforældremøde)
17.35-17.45

Deltagelse af politiker
Forslag om at invitere en politiker som tilforordnet i SKB.
Referat; Bestyrelsen har tidligere fravalgt en politiker som
tilforordnet.
Der fremkom en række argumenter for det positive ved at have
en tilforordnet i bestyrelsen, herunder det at give det politiske
niveau mere kendskab til skolens hverdag og vilkår.
Bestyrelsen vil gerne have en tilforordnet fra næste år (efter
kommunalvalget)
Bestyrelsen overvejer løbende om der i indeværende år er behov
til at invitere politikere til enkelt-møder, hvis det er relevant i
forhold til dagsordenen.

17.45-17.55

Forældrearrangement 5/10
Evaluering
Referat:
Godt møde - relevant indhold. Godt med elevdeltagelse.
Ønske om at der kommer flere til den type møder. Vi skal nok

Simon/
Christel

være lidt mere tydelige med at mødet er for alle forældre.
Bestyrelsen vil holde et til to af disse åbne møder fremover. Dels
for at kunne præsentere årets arbejde (årsberetning) og også
gerne for at kunne tage aktuelle temaer op.
Årsberetning lægges ud til forældre.
Budgetopfølgning
Udskudt til næste møde, da der ikke er lavet ny opfølgning i
perioden siden sidste møde.

Simon

Referat: Simon orienterede kort om, at der ikke er lavet en ny
opfølgning, men at billedet med et forventet mindre overskud
fortsat er gældende.
I det kommende år bliver vi udfordret på økonomien. Bl.a. pga. et
stigende behov for tilbud til udfordrede børn samt faldende
elevtal.
17.55-18.05

Evalueringen af SFO 2+3 (PUK)
Pilotforsøget er sat i drift, og SFO2+3 er dermed den
fremadrettede model.

18.05-18.30

Referat:
Peter orienterede om evalueringen, hvor der er enighed bandt de
forskellige parter om at pilotforsøget generelt ses som rigtigt
positivt. Evalueringen har været lagt frem til politisk behandling
og projektet er nu sat i drift. Dvs. det ikke længere er en
forsøgsordning.
Når modellen med SFO 2og 3 fortsætter er der en udfordring om
den udgift der knytter sig til reduceret forældrebetaling ved flere
børn i SFO. Pt. dækker DS den manglende indtægt.
SFO
Præsentation af ny Vision og Mission

x

PN, SI

x

PN

x

Jørgen og
Simon

x

SI

Referat:
Peter orienterede lidt om baggrunden for visions-arbejdet i PUK
og SFO.
Herefter kort præsentation af materialet.
Vision, mission og indsatsområder er udarbejdet i en proces
mellem ledelse og alle medarbejdere.
Når arbejdet i SFO og PUK snart er endeligt i mål, vil det blive
lagt ud på Intra, hjemmeside mv.

18.30-18.50

Elevfravær
Dialog om udfordringen med fravær i primært 7.-9.klasse.
Punktet har været drøftet på A-MED, og A-MED nedsatte en
arbejdsgruppe med JØ, SIS og TCH til at udarbejde retningslinjer
for elevfravær.
Referat:
Dialog om forskellige aspekter ved problematikken.
Aftalt at ovennævnte udvalg laver et udkast til retningslinjer.
Som derefter gennemskrives af et par forældre fra
skolebestyrelsen. Herefter vendes det i A-med og fremlægges for
den samlede bestyrelse.

18.50-19.05

Sygefravær
Statistik fra ”Talkilden”. Drøftelse af hvad vi kan og vil se.
Referat:

Simon orienterede om talkilden og om kommunens nye
sygefraværspolitik. Konkret har sygefraværet gennem de sidste 6
måneder været faldende for Hornbæk Skole.
Besluttet at bestyrelsen løbende orienteres om sygefraværet md
for md.

19.05-19.15

Det forpligtende samarbejde mellem Hornbæk og Hellebæk
Status på udarbejdelsen af samarbejdsaftalen. Møde mellem

formænd og skoleledere d. 3. oktober.
Referat:
Planen er, at ledelserne laver et gennemarbejdet udkast til en
samarbejdsaftale mellem de to skoler.
Bestyrelserne involveres på et fælles bestyrelsesmøde d. 6. dec.

SI,
Christel

Nyt fra Formand
19.15-19.20

Stig orienterer om indtryk fra borgermøde 6/10 om
trafiksituationen i Hornbæk

Lars
Christel

Referat:
Behov for cykelstier, men ingen midler.
Åbenhed over for at gøre noget (for små midler) for
sammenhængen mellem skole og PUK. Fx at udvide ”skolezonen”
helt ned til PUK.
Nyt fra medarbejdere
19.20-19.30
Referat:
Jørgen: skolehjem-samtaler i gang, 2-ugers forløbet godt med
højt fagligt niveau, SSP- indsats i 6. til 9. årg. i den kommende
periode.
Anne: visions-arbejdet i SFO, ny forbedret infotavle i SFOen, 2ugersperioden forløbet godt
Ole: Indretning af områder / tiltag i PUK for 6-7.klasser., første
omgang af H2O-camp er gennemført.

19.30-19.35

Nyt fra elever
Elevrådsformænd, som planlægger fremover at deltage i
skolebestyrelsen.

Ole, Anne
og Jørgen

BW

Thejs Nielsen 8. årgang
Ane Borgstrøm 9.årgang
Nyt fra ledelsen
19.35-19.45

Simon
Referat
Simon orienterede kort om følgende
2-ugersperioden
Motionsdag
Indskrivning
At der skal arbejdes med skolens skilte og skolens visuelle
udtryk kommer til at understøtte skolens mission og vision.
Evt.

19.45-19.50
Referat:
Intet
Evaluering af mødet

19.50-20.00
- Dagsorden og mødeledelsen
- Opklaringer til referent
- Punkter til kommende møder
Referat:
Mødet sluttede kl. 20

Skoleårets skolebestyrelsesmøder (rullende) 2016/2017:
Uge 44: Onsdag
Uge 47: Torsdag

Punkter til kommende møder:
Trivselsundersøgelsen

Christel

