Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 2017-04-26
Kl. 17.30 – 20.00
Personalerummet på 1. sal

Møde nr.:
Mødeleder: Anne-Mette
Fraværende:
Afbud:

Tidspunkt

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.
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

Ansvarli
g

17.30-17.35
Dagsorden og referat godkendes.

Bjarke

Referat:
Referatet blev godkendt
Høringssvar
17.35-18.00

I forbindelse med sagen om Ny organisering af modtagetilbud har
Børne- og Uddannelsesudvalget drøftet de fremstillede scenarier
og valgt at sende alle i høring. For at finde ud af, hvilke scenarier vi
skal gå videre med, vil vi bede jer om at drøfte og behandle sagen i
jeres A-MED og med jeres skolebestyrelse. Med til sagen hører et
notat samt et tillægsnotat.
Derudover er der vedhæftet en skabelon til jeres bemærkninger,
som I sender tilbage til mig. Der er høringsfrist d. 5. maj 2017.
Referat:
Simon redegjorde kort for centrets holdning. Problemstillingen er
ikke aktuel for Hornbæk Skole, da der er truffet en beslutning om
at samle de omtalte børn på få skoler i Helsingør kommune.
Bestyrelsen anbefaler at centeret arbejder videre med forslag nr.
2, 4 og 4a. Bestyrelsen forventer at når forslagene kommer tilbage
til bestyrelsen, er økonomi og konsekvens beskrevet.

Sendt
fredag

18.00-18.10

Marketing – udvalg
Tilbagemelding vedr. mødefrekvens

Lars

Referat:

18.10-18.35

Lars gav et referat af arbejdsgruppens arbejde indtil videre. Der
udarbejdes flere Flyers til blandt andet 6. årgang, der beskriver
skolen. De kan også deles ud ved skole / hjem samtaler. Der
kommer også en plakat med info om skolen. Skolens postkort
deles ud ved kontakt med gæster, bekendtskaber og andre vi
kommer i berøring med. Der reklameres for skolen ved
havnefesten. Der aftales en ny møderække for udvalget efter
sommerferien. Bestyrelsen drøftede udfordringen med at flere
elever flytter efter 6. klasse. Bestyrelsen talte om, at Hornbæk
”ånden” og sammenhængen for børnene i skole og fritidsforløbet
skal fremgå af marketingsmaterialet.
Bestyrelsen vil gerne bakke op om udvalgets arbejde og bidrage,
hvor det er nødvendigt.
Tilsyn med principperne
Drøftelse at tilsyn jf. skolebestyrelsens principper
Referat:

18.35-18.50

I bestyrelsens årshjul fremgår det at bestyrelsen skal føre tilsyn
med principperne. Der er ikke materiale til dagens møde, hvorfor
punktet udsættes til næste møde. Ved næste møde drøftes
principperne og om der skal ske eventuelle ændringer. Ved næste
møde skal der også afsættes tid til behandling af budgetmateriale
fra centeret.
Næste SKB møde kan forlænges, hvis det bliver nødvendigt.
Valg til SB
Gennemgang af datoplan
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x

Simon

X

Simon

Referat:

18.50-19.00

Valget er et suppleringsvalg. Christel udtræder af bestyrelsen og
der skal vælges en afløser samt suppleanter.
Bestyrelsen tiltrådte datoplanen bortset fra at kandidatlisten skal
være færdig d. 23 maj. Lars, Stig og Peter G. deltager i
opstillingsmødet. Bestyrelsen konstituerer sig i august på det
første møde. Lars er fungerende formand henover sommeren.
Ordens- og værdiregelsæt – udvalg
Proces for det videre arbejde
Referat:
Der har været afholdt to halve møder. Stig forelagde to mulige
fremgangsmåder og anbefalede at udvalget udarbejder et forslag
til bestyrelsen til videre drøftelse og senere beslutning. Forslaget
skal drøftes i personalegrupperne og i elevrådet inden bestyrelsen
færdigbehandler et ordens – og værdiregelsæt.
Økonomi

19.00-19.10

Budgetopfølgning 2017
Deloitte rapport fra skolen
Referat:
Simon gennemgik det udsendte budgetmateriale, der dækker det
første kvartal af 2017. Vi drøftede udfordringen med at vi de
næste år får færre børn - det betyder færre indtægter.
Bestyrelsen skal fortsat have fokus på, at der skal tiltrækkes flere
børn til Hornbæk og at der er institutionspladser i byen.
Stig og Peter engagerer sig i arbejdet med at skabe pladser.
Sygefravær

Udsat
Referat:

19.10-19.20

Nyt fra formand
Møde i SB kredsen, DS og kommunalbestyrelsen 6.4.

Christel

Referat:
Christel har været til et møde med andre
skolebestyrelsesrepræsentanter, hvor der blandt andet blev talt
økonomi og budgetter. Rep. Fra Deloitte var med til mødet.
Formanden fra BU udvalget gav formændene en kort orientering
om verserende sager. Næste møde er d. 31. maj.
Nyt fra medarbejdere
19.20-19.30
Referat:
Personalerokade i SFO / PUK træder i kraft 1. maj.
Der starter nye børn i SFO og PUK d. 1. maj.
Vi er gået ind i den sidste 10 ugers periode. Der er flere lærere
der er spændt på den øjeblikkelige fagfordeling. Der er tilfredshed
med årets fordeling i 8/2 modellen, der har afløst 7/3.

Ole,
Anne og
Jørgen

Nyt fra elever
19.30-19.35

BW
Referat:

19.35-19.45

Nyt fra ledelsen

Skoleårets planlægning bl.a. status, skoledagens længde,
indsatsområder mm.

Opslag af afdelingslederstilling.

Simon

Referat:
Skolen søger om afkortelse af skoledagen for nogle klassetrin i
henhold til gældende regler. Bestyrelsen bemærkede, at det ikke
må ramme de fagfaglige timer.
Simon fortalte om sine erfaringer og oplevelser i sidste to ugers
periode.
Der var i går afskedsreception for Birgitte L med stor deltagelse.
Trivselsrapporten er kommet tilbage. Simon præsenterer
rapporten senere.
Der er opslået en annonce til stillingen efter Tommy. Bjarke skal
fortsætte med enten mellemtrin eller udskoling. Peter overtager
indskolingen.
Evt.
19.45-19.50
Referat:
Skolen ændrer ikke ved ”Blå mandag”
Evaluering af mødet
19.50-20.00
- Dagsorden og mødeledelsen
- Opklaringer til referent
- Punkter til kommende møder
Referat:

Christel

Skoleårets skolebestyrelsesmøder (rullende) 2016/2017:

Uge 17 onsdag den 26. april
Uge 21 tirsdag den 23. maj
Punkter til kommende møder:



Høringssvar budget 2017-2020 den 27. marts
Trivselsundersøgelsen



Tilsyn med principper – forud for det næstsidste møde i skoleåret udarbejder og sender
skolelederen en kort skriftlig afrapportering på, hvordan principperne er blevet efterlevet i praksis.

Afrapporteringen drøftes på det næstsidste møde og det besluttes om der er behov for at ændre i
principperne. Hvis der er behov for dette udarbejdes der et forslag hertil, som behandles og
vedtages på det følgende bestyrelsesmøde (det sidste bestyrelsesmøde i et skoleår). Der udarbejdes
en sammenfatning af tilsynet, som lægges ud på hjemmeside og forældreintra.




Valg af eksterne medlemmer
Trafikpolitik
Kvalitetsrapport

