REFERAT
Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 28. februar
Kl. 17.30 – 20.00
Personalerummet på 1. sal

Møde nr.: 6
Mødeleder: Lars
Fraværende:
Afbud: Ole, Anne, Stig, Peter,
Anna Sofie, Dine, Anne-Mette

Tidspunkt
17.30-17.35

Christel Sølvhjem
Lars Devantier Kallestrup
Anne-Mette Krifa
Dine Lode Skovbo
Peter Grønholt
Stig Rostgaard
Anna Sofie Brethvad Andersen
Jørgen Schou
Anne Jørgensen
Thejs Taulov Nielsen
Anna Andersson

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

Dagsorden og referat godkendes.
Orientering fra elever blev rykket frem som første punkt, da
eleverne kun havde mulighed for at være til den første del af
mødet.

17.35-18.05

Referat:
Referat godkendt
Rettelse; Der inviteres en repræsentant fra kommunalbestyrelsen
efter Kommunalvalget 17 (ikke efter næste skolebestyrelsesmøde)
Høringssvar vedr. Servicetjek af inklusion2016
Se bilag.
A-MEDs høringssvar er vedlagt til orientering.

Bjarke

4

Referat:
Kort orientering om baggrunden for ”Servicetjekket”. Herefter
kortere dialog om styregruppens notat og anbefalinger. Og
Hornbæk Skole A-MEDs dialog i forhold til styregruppens notat og
anbefalinger.
Bestyrelsen bakker op om A-MEDs høringssvar.
Bestyrelsen udarbejder kort høringssvar og kommer med kommentarer til de økonomiske aspekter.

Strategisk Uddannelsesforum og Uddannelsesmødet
18.05-18.15

DS har opfordret 1-3 bestyrelsesmedlemmer fra HO til at deltage.
Referat:
Invitationen blev behandlet og drøftet.
Ingen har mulighed for at deltage.

Ansvarlig
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18.15-18.45

Marketingsudvalget
Kort status:
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 indtænke SKB`s principper og værdier.
Arbejdsgruppens arbejde skal drøftes på næste SKB møde d.
28.februar.

Lars

Referat:
Kort gennemgang af ovenstående 6 områder, og om hvad der
fokuseres på markedsføringsmæssigt i de kommende perioder.
Punktet vedr. Almen Trivsel udgår indtil videre af udvalgets
arbejde.
Fremadrettet - hvad er udvalgets mødefrekvens, som stående
udvalg ? Opfordring til at udvalget kommer med et bud på dette
til bestyrelsen.

Økonomi
18.45-19.05

Budgetopfølgning 2017

Udarbejdelse af handleplan med DS og ØE. Processen er
startet. Handleplan er en plan for at bringe økonomien i
balance og efterfølgende nedbringe merforbruget.

Undersøgelse af skolernes økonomi. Deloitte har fået
opgaven af DS/Direktionen.

Værktøj til budget og økonomistyring 1) internt på skolen
2) På kommunalt niveau.

Der kommer en konkret budgetopfølgning med et talbilag til næste møde, hvor der er bogført tre måneder..

Simon

Referat:
Simon orienterede om ovennævnte.
Bestyrelsen var tilfreds med orienteringen, men var optagede af
de ydre rammer, forstået som den økonomi Hornbæk Skole
samlet har til rådighed for at kunne løse opgaven.

Sygefravær
19.05-19.15
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Simon

Bilag for fravær og sygefravær er vedlagt. Statistikken er for
skoledelen.
Referat:
Sygefraværet er blevet mindre hos alle medarbejdergrupper i
løbet af det sidste år.
Peter orienterede om projektet ”rask og glad”, som SFO og PUK
er en del af.
Nyt fra formand
19.15-19.20

Christel
Referat:
Henvendelse om undersøgelse omkring rygning fra statens

institut for folkesundhed.
Invitation til DM i skoleudvikling. Afdelingsleder Tommy
Christiansen går videre med dette, som vi tænker, at vi gerne vil
deltage i.
Nyt fra medarbejdere
19.20-19.30
Referat:
Det har betydning for medarbejderne, at der på mange af
kommunens andre skoler er opsigelser – bekymring hos lærerne
over, at der er udsigt til at deres undervisningstimetal forøges.

Ole, Anne
og Jørgen

Nyt fra elever
19.30-19.35

BW
Referat:
De 2 nye elevrepræsentanter var med til den første del af
bestyrelsesmødet. Repræsentanterne er Thejs Nielsen, 8. årgang
og Anna Andersson, 7. årgang.
Eleverne fortalte om deres elevrådsmøde i februar måned.
Følgende havde været på dagsordenen; Fælleselevråd i Helsingør
Kommune, hvad fungerer godt i udskolingen, hvordan skaber vi
et endnu bedre ungemiljø, de nye procedurer vedr. fravær i
udskolingen og ”mobil-politik”.
Bestyrelsen udtrykte stor interesse for elevrådets arbejde, og
opfordrede dem til fremover at komme med input til bestyrelsen.

19.35-19.45

Nyt fra ledelsen

Skoleårets planlægning 2017-2018 – fagfordeling, hold,
usu, timetal, skoledagens længde mm.

Kantine

Valg til SB tidsplan
Referat:
Simon orienterede om status vedr. planlægning af næste skoleår.
Kantinen; Orientering om organiseringen, de ressourcer der
bruges, og om at typisk 60-100 benytter kantinen hver dag.
Valg til SB, der skal være valg til bestyrelsen inden
sommerferien. På næste møde fremlægges tidsplan.
Høringssvar til budget skal afleveres 2 dage efter
bestyrelsesmødet i maj. Derfor blev det aftalt, at Simon og
formandskab udarbejder et udkast inden mødet.
Peter Nielsen vedr Puk og SFO:
Personalerokade mellem SFO og PUK for at opnå en bedre
kønsfordeling
Trafik udfordring ved PUK
Sommercamp i sommerferien 2 ”lukkeuger” - kun meget
få tilmeldinger fra SFO
Evt.

19.45-19.50
Referat:
Rygter om manglende pladser i børnehaven – giver bekymring i
forhold til at få børnefamilier og elever til Hornbæk Skole.
Evaluering af mødet

Simon

19.50-20.00
- Dagsorden og mødeledelsen
- Opklaringer til referent
- Punkter til kommende møder

Christel

Referat:
intet

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 til bestyrelsen
Valg af eksterne medlemmer
Trafikpolitik
Kvalitetsrapport

