Skolebestyrelsesmøde
mandag den 23. januar
Kl. 17.30 – 20.00
Personalerummet på 1. sal

Møde nr.: 5
Mødeleder: Lars
Fraværende:
Afbud: Lars, 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 (stoppet)
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:
Referatet blev godkendt.

17.35-17.55

Ordensregler og værdiregelsæt
Ifølge folkeskolelovens § 44 stk. 4 skal skolebestyrelsen fastsætte
skolens ordensregler og værdiregelsæt.
Vi tager en første snak om indhold og form og nedsætter en
arbejdsgruppe, som kan lave et udkast til et kommende
skolebestyrelsesmøde.
Referat:
Bjarke fortalte, at der tidligere har været ”samværsregler” på
skolen, men der ikke har været egentlige ordensregler.
Der er tidligere i forskellige sammenhænge blandt andet i
arbejdet med forretningsordenen og i marketingsudvalget
arbejdet med værdier i SKB, og elementer herfra kan bruges i et
nyt regelsæt.
I de nye regler, skal der indarbejdes en antimobbepolitik.
Der var flere forslag til sammensætningen af en arbejdsgruppe.
Det blev besluttet, at nedsætte en procesgruppe der fremlægger
et forslag til proces for SKB d. 26. april.
Procesgruppen: Anna Sofie, Stig, Anne – Mette og Simon.
Medarbejderrepræsentant findes på personalemøderne.

Christel

Bestyrelsesprincip for SFO og Klub
17.55-18.15

I skolebestyrelsens principper er der et tomt afsnit om ”SFO og
Puk”. Det er tomt, fordi der var en proces i gang med beskrivelse
af SFO og Klub tilbud, som bestyrelsen ville afvente. Den proces
er nu afsluttet, og det er tid til at få beskrevet et princip herfor.

Christel

På mødet nedsætter vi en arbejdsgruppe, der kan udarbejde et
udkast til princip for SFO og Klub, som skal drøftes på et
kommende bestyrelsesmøde. Vi foreslår, at arbejdsgruppen
består af:
 Skoleleder
 SFO- og Klubleder
 Bestyrelsesformand
 Menigt medlem af bestyrelsen
 Medlem SFO
 Medlem Klub
Referat:
Christel gav et oplæg til valget af en arbejdsgruppe og bad om at
arbejdet kan fremlægges på SKB mødet d. 26. april.
Arbejdsgruppen blev godkendt dog uden et menigt medlem fra
SKB.
Partnerskab Hornbæk-Hellebæk
18.15-18.35

x
Opfølgning på mødet med Hellebækskolen 6/12-16

Simon/Chr
istel

Referat:
SKB vil gerne, at der i en indledende tekst fremgår tydeligt, at
der er et reelt samarbejde og at der skabes en merværdi gennem
samarbejdet.
Simon præsenterede det med dagsordenen udsendte bilag om
partnerskab mellem HE og HO.
SKB godkendte det fremlagte, med mindre justeringer / tilføjelse,
men vil gerne have inspiration fra andre skolers
samarbejdsaftaler som supplement. SKB vil gerne have en ”pind”
for sig selv i aftalen.

18.35-18.45

Marketingsudvalget
Kort status
Referat:
Simon gav en orientering om arbejdet indtil videre. Følgende seks
områder arbejdes der videre med:
Faglighed
God trivsel
Almen dannelse
Styrke børnenes potentiale
Den lokale skole
Den nye skole.
SKB ønsker at drøfte nogle af punkterne inden sommerferien.
Arbejdsgruppen skal ind tænke SKB`s principper og værdierne.
Arbejdsgruppens arbejde skal drøftes på næste SKB møde d.
28.februar.

Lars

Økonomi
18.45-19.05

Regnskab 2016
Budget 2017

x

Simon

x

Simon

Referat:
Simon præsenterede de udsendte bilag om regnskab og budget.
Der har samlet set været et overskud på driften for 2016 på ca.
680.000, men skolens gæld er på 1.360.000.
Ifølge budgettet for 2017 vil skolens samlede gæld ved udgangen
af 2017 være ca. 2.700.000.
Simon gennemgik budgetforklaringen til 2017
Simon præciserede tallene for vikardækningen.
Spørgsmålet om vikardækning skal drøftes på et senere møde.
Der er mange børn, der har forladt skolen efter 6. klasse til fordel
for privatskolerne, samtidig med at der generelt er færre børn på
skolen – færre børn ind i 0. klasse i forhold til antallet der går ud
af 9.klasse.
Tiden der var afsat til punktet var ikke tilstrækkelig i dag.
Flydende skoledistrikter skal på som emne til næste møde.
18.50-19.05
19.05-19.15

Sygefravær
Bilag for fravær og sygefravær er vedlagt. Statistikken er for
skoledelen.
Referat:
Simon redegjorde for de udsendte statistikker. Sygefraværet er
generelt faldende for både skole og fritidsdelen, men fritidsdelen
er udtaget til at deltage i et kommunalt projekt ”Rask og Glad”
Nyt fra formand

19.15-19.20

Christel
Referat:
Der er oprettet et ”dueslag” til SKB på personalerummet.
Nyt fra medarbejdere

19.20-19.30
Referat:

Ole, Anne
og Jørgen

PUK arbejder aktivt med vores mission og vision og
indsatsområder gennem omstrukturering af lokaler og tilbud.
SFO har ikke oplevet ret mange udmeldelser fra 3. klasserne.
Medarbejderne har arbejdet med Boost med et godt resultat.
Nyt fra elever
19.30-19.35

BW
Referat:
Eleverne skal skrives på navnelisten. Eleverne skal opfordres til at
komme. Bjarke arbejder med at få elevrådet til at fungerer bedre.

19.35-19.45

Nyt fra ledelsen

Boost – udfordring

Kantine
Referat:
Der har været et fantastisk arrangement med Boost udfordringen.
Der er teaterforestilling med overbygningen i tre dage.
Der kommet plakater om skolens vision og mission og

Simon

indsatsområder op på skolens vægge.
Der er kommet et nyt logo (for ca. te år siden) der bliver udbredt
på hele skolen.
Der kommer en ny kantinedame igen. Det er en person i
arbejdsprøvning.
Kantinebemandingen tages op på næste møde under økonomi.
Der etableres en støjmur mod skolens nabo.
Evt.
19.45-19.50
Referat:
Der blev spurgt til deltagelse af politikere i SKB mødet. Det er
ikke før efter næste SKB valg.
Der er ikke billeder af SKB på hjemmesiden, det drøftes senere.
Anne-Mette har været til møde i skole og forældre.
Der har været en henvendelse fra en forælder om et ønske om et
foredrag om E-spil.
Evaluering af mødet
19.50-20.00
- Dagsorden og mødeledelsen
- Opklaringer til referent
- Punkter til kommende møder

Christel

Referat:

Skoleårets skolebestyrelsesmøder (rullende) 2016/2017:

Uge 9 tirsdag den 28. februar
Uge 17 onsdag den 26. april
Uge 21 tirsdag den 23. maj
Punkter til kommende møder:


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 til bestyrelsen
Valg af eksterne medlemmer
Trafikpolitik
Kvalitetsrapport

