
 

 

  

Referat af møde i Skolebestyrelsen  
Torsdag d. 6. september 2018 fra 18.30 – 21.30 på 
Byskolen.  
 

 

 

Dirigent:  

Seema S. Wrisberg 

 

Til stede: 

Jan Dahlgaard, Lone Hafdell, Britt Rudkilde, Per Brandsborg, Mette Marie Munch-Petersen, 

Seema S. Wrisberg, Louis, Leif Nissen, Anders Pilgaard, Kari Jørgensen 

 

Afbud:  

Sebastian Ekelund, Silas Drejer, Dalia Abou Nawfal, Stig Johansen, Camilla Nissen 

 

 

Skolebestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, da der kræves at 9 stemmeberettigede er til stede. 

Det løftede følgende spørgsmål som ledelsen efterfølgende undersøger: 

Skal medlemmerne møde op for at stemme, eller kan dette gøres via mail til formanden 

forinden mødet. 

Ledelsen undersøger ligeledes, hvorvidt suppleanter må dække for andre afdelinger end den 

de er valgt på. 

Eventuelle afbud sendes både til formanden (dahlgaardjan@gmail.com eller sms på 

21293806), og til Kari (kjo37@helsingor.dk eller sms på 25311761) 
___________________________________________________________________________ 

 

1.Byggeriet på Skolen i Bymidten – punkt til orientering og drøftelse (maks. 60 min.) 

 

Vi får besøg af Jan Krog Islin som er kommunens projektleder på byggeriet. Han vil give en 

status og fremvisning.  

 

Jacob Heising Daglig Pædagogisk Leder på Skolen i Bymidten, er også til stede under dette 

punkt. Jacob vil give et kort blik ind i hvordan der arbejdes (fokusområder på det faglige og 

pædagogiske) på Skolen i Bymidten. 

 

Referat: 

Jan Krog Islin lavede status på byggeriet af Skolen i Bymidten, hvorefter skolebestyrelsen kom 

over på byggepladsen til en rundvisning. 

Skolen forventer at flytte ind i de to ’gamle’ gymnastiksale i begyndelsen af november, og i 

bygning 3 (mellemtrinnet) i begyndelsen af december. Dato for indflytning for eleverne er den 

3/12-18. Mere her om senere. 

 

Jacob Heising, daglig Pædagogisk Leder (DPL) fortalte lidt fra Skolen i Bymidten, Skolen ved 

Kongevej og Byskolen. Der er 852 elever på Skolen i Bymidten, 95 ansatte, 38 klasser. Der 

bliver bygget til 960 elever og 40 klasser. 
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Skolen bliver indrettet efter nye pædagogiske principper, og indretningen lægger op til 

årgangssamarbejder og et større fællesskab på årgangen. 

Der arbejdes én dag ugentligt med innovationslinjer fra 4. – 9. klasse. Fra og med august 

2019, bliver også indskolingen koblet på. 

Skolen har fokus på at være en åben og inddragende skole, også i forhold til arbejdet med 

kontaktforældrene. Inddragelse og aktivt samarbejde med eleverne, er også noget skolen 

arbejder på i det daglige. 

Ledelsen arbejder med faglig ledelse tæt på både lærere og elever. Det betyder bl.a. faglig 

sparring tæt på praksis.  

___________________________________________________________________________ 

 

2. Forretningsorden – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 30 min.) 

 

Er der behov for at justere i forretningsordenen? Se bilag. 

 

Referat: 

Der er ikke kommet forslag til ændringer. 

Forretningsordenen kommer til beslutning på skolebestyrelsesmødet den 2/10-18. 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Tilbagemeldinger fra bestyrelseskurset den 28/8 - punkt til orientering og drøftelse 

(ca. 15 min.) 

 

Referat: 

Indholdsdelen var rigtigt god, og det er dejligt at kommunen bruger tid på at klæde de nye 

bestyrelser på. Man fik et tydeligt blik for hvad som er skolebestyrelsens opgave, og vi fik også 

blik for vigtigheden af, at skolen/ledelsen har skolebestyrelsens tillid og får albuerum. 

Skolebestyrelsen mener kurset burde være obligatorisk for alle, inden man kan indtræde som 

skolebestyrelsesmedlem. 

 

Anbefaling: der bruges nogle forkortelser og tales lidt indforstået i forhold til ”vi”.  

Skolebestyrelsen er ikke trænede i de kommunale termer, og det kan derfor komme til at virke 

en anelse ”indspist”. 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Principper – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 45 min.) 

Vi tager følgende to principper op til drøftelse på dette møde: 

- Politik til bekæmpelse af mobning på Helsingør Skole. Se bilag. 

- Klassedannelse på Helsingør Skole. Se bilag. 

 

Under dette punkt vil vi også orientere jer om, hvordan vi arbejder med retningslinjer i forhold 

til mobiltelefoner, og hvordan vi forestiller os den videre proces på dette område. 

 

Referat: 

Politik til bekæmpelse af mobning på Helsingør Skole.  

Ifølge lovgivning skal princippet også forholde sig til den digitale mobning. Dette er nu tilføjet. 

Skolen arbejder med et fagligt ben og et trivselsben. Skolen har SSP (Skole, Social, Politi) tæt 

med ind over. 

Skolebestyrelsen ønsker SSP ind allerede fra 1.kl. i forhold til at begå sig på nettet mv., hvilke 

billeder må man tage etc. Digital dannelse fra start. Forældrene ønsker årlige forældrekurser. 



 

 

Princip til bekæmpelse af mobning på Helsingør Skole indstilles til beslutning på mødet den 

2/10-18. 

 

Klassedannelse på Helsingør Skole. 

Harmoniske klasser betyder rigtig meget, og er noget skolen lægger stor vægt på. 

Princippet skal kunne rumme mange ting, og have stor fleksibilitet. 

Overgange er et af skolens fokusområder. Der er et frafald af elever både til idrætslinjen og til 

Skorpeskolen. 

Princippet bør forholde sig til, om der er sket sammenlægninger inden for de sidste år. Man 

skal have fokus på at eleverne er tilknyttet en årgang. 

Sker sammenlægninger for sent, giver det en økonomisk udfordring. 

 

Der stilles spørgsmålstegn fra skolebestyrelsen om hvorvidt forældre underskriver protester for 

sammenlægning, ud fra et oplyst grundlag. Forældrene bør stole på, at de professionelle ved 

hvad de gør. Forældrene skal klædes godt på, således at det ikke bliver så ’farligt’ og at det 

ikke er en straf. 

 

Fremtidens arbejdspladser kræver andre kompetence, bl.a. mere fleksibilitet, også i forhold til 

hvad der kræves. 

 

Princip for klassedannelse på Helsingør Skole indstilles til beslutning med få justeringer på 

mødet den 2/10-18. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Meddelelser (fra elevrepræsentanter, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, 

formanden, forældrerepræsentanter, Byråd) – punkt til orientering (ca. 20 min.) 

 

Referat:  

Elevråd: Der har ikke været afholdt møde endnu. 

Ledelsen: 1) Projekt om forældreinvolvering: politisk ønske om at der sættes fokus på dette. 

Skolen får 15.000 til konsulentbistand. Dette rækker ikke til meget mere end lidt rådgivning og 

et enkelt møde. Punktet sættes tages op på mødet den 2/10-18. 2) Kulturby 2032 (se bilag): 

skolebestyrelsen er positiv til at vi indgår i samarbejdet. Anders Pilgaard er skolens ankermand 

på projektet. 3) Opstarten er forløbet fint: skolen har haft en god opstart. 4) 

Informationsmøde for kommende 0.kl.: den 13/11 kl. 18.00 afholdes der informationsmøde for 

kommende 0.kl. i hallen på skolen ved Gurrevej. Vi oplyste til mødet at der er 227 potentielle 

elever i distriktet, stort set som indeværende skoleår. Det viser sig at dette tal er forkert, og at 

der er 197 elever i distriktet.  

Medarbejderrepræsentanter: intet 

Formanden: 1) lærernes dag 5/10: DPL’erne sørger for at der serveres noget i en af pauserne 

til alle lærere. 2) Generalforsamling i Skole og Forældre: møde gerne op. 3) Vi er med i et 

fællesskab af store skoler: send gerne temaer til Jan, da Helsingør er vært for det næste møde 

i denne sammenslutning. 

Forældrerepræsentanter: intet. 

Byråd: ikke til stede. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Evt. – punkt til orientering (ca. 10 min.) 

 

 



 

 

Referat: 

 

Vi skal have fokus på en god kommunikation. Forventninger mv. skal på som et særskilt punkt 

på et snarligt møde. 

 

Datoer for de kommende skolebestyrelsesmøder: 

2/10, 5/11, 14/1, 19/3, 24/4 og 23/5. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jan Dahlgaard   Kari Jørgensen 

Formand for Skolebestyrelsen  Skoleleder 

Helsingør Skole   Helsingør Skole 


