
 

 

  

Referat af møde i Skolebestyrelsen  
Mandag d. 12. september 2016 fra 19.00 – 21.30 på 
Byskolen.  
 

 

Dirigent: Jan 

 

Afbud: Flemming, Kenneth, Tino, Christian 

 

Udeblivelse: Morten, Karsten, Collette 

_________________________________________________________________________ 

 

1.Økonomi – punkt til orientering og drøftelse (ca. 20 min.) 

 Overordnet status 

 Koncept på opfølgning af HS økonomi 

 Oversigt over korrektioner på skoleområdet 2013 - 2016 

 

Referat: 

Det ser pt. ud til at vi går ud af 2016 med et merforbrug på ca. 1,4 mio. Hvorvidt dette holder, 

afhænger bl.a. af, hvor høje omkostningerne til H2O Camp bliver. 

Skolen bruger i indeværende år, godt 7 mio på eksterne skoletilbud (Nygård, ADHD klasser, 

særligt tilrettelagte efterskoleforløb) til elever som har bopæl i HS skoledistrikt. Disse udgifter 

er lovbunde og er ikke styrbare. Skolen bruger også en anseelig mængde ressourcer på 

inklusion, både i forhold til lovbundne indsatser og til særlige lokale forløb.  

HS bruger mere end 1 mio i indeværende budgetår, på diverse godtgørelser i forbindelse med 

pension eller jobskift ud af kommunen. 

 

Der afholdes økonomimøder med hver skoleafdeling og SFO, hver anden måned, og hver 

måned med klubben. Der kigges både på status, samtidig med at der løbende planlægges. 

 

Skolen vil udarbejde en oversigt over årets budgetkorrektioner. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Trafik / færdsel – punkt til drøftelse og beslutning (ca. 30 min.) 

 

 Gennemgang af skolernes udfordring 

 Udarbejdelse af forældrebrev fra skolebestyrelsen? 

 

Referat: 

GU: arbejdet med at etablere nyt p-areal for medarbejdernes biler og ændring af eksisterende 

p-pladser ved hovedindgangen, er endnu ikke påbegyndt. Dette til trods for,  

KO: det fungerer stort set fint omkring KO. 

BS: der er et stykke arbejde i forhold til forældrenes adfærd, når de skal sætte deres børn af, 

om morgenen. Der opstår flere farlige situationer. Ledelsen er ofte ude om morgenen, for at 

prøve at styre afsætnings- og p-situationen. 

 



 

 

Skolebestyrelsen ønsker, at vi giver trafiksituationen lidt mere tid til at komme på plads, og at 

skolen ser tiden an frem til det bliver mørkt og koldt om morgenen, for at få et bedre billede 

af, hvordan det hele ser ud. 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Teknisk serviceområdet – orientering og drøftelse (ca. 20 min.) 

 Orientering om kommunens omlægning til Facility Management (pedeldrift) 

 Erfaringer indtil nu 

 

Referat: 

Pr. 1/8-16 overgik driften af teknisk serviceområdet inkl. pedelopgaven på skolen, til en 

centraliseret model, kaldet Facility Management. 

Skolen oplever en stærkt forringet service på området, og modtager klager fra brugere og 

forældre. 

Skolen oplever den nuværende drift af området, som stærkt problematisk. 

Hverken de indvendige arealer eller arealerne omkring skolerne, bliver varetaget, og det hele 

ser voldsomt forsømt ud. 

Vi har klaget og sendt billeder, hvorefter skolen bliver lovet at tingene er bragt i orden inden 

skolestart, men her mere end 5 uger efter at eleverne er startet op igen, er der intet sket.  

 

Skolen laver nu ny dokumentation af forholdene, og laver igen en klage over forholdene. 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Skolebestyrelsens sammensætning – orientering og mulig beslutning (ca. 20 min.) 

 Sammensætning i fungerende skolebestyrelse 

 

Referat: 

Kenneth har ønsket at træde ud af skolebestyrelsen, da hans datter ikke længere er elev på 

skolen.  

Næstformand Jan Dahlgaard blev konstitueret som formand, indtil vi har fået svar fra DS 

(Center for Dagtilbud og Skoler) i forhold til en disposition i forhold til skolebestyrelsens 

sammensætning (se bilag).  

 

Skolebestyrelsens holdning er, at det væsentlige er hvem som er med, ikke hvor mange man 

er fra hver matrikel. Skolebestyrelsen har en forventning om, at man som 

forældrerepræsentant som minimum møder op til møderne, og at man, hvis man en enkelt 

gang er forhindret, melder fra i ordentlig tid. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Opfølgning på skoleanalysen – orientering og drøftelse (ca. 20 min.) 

 Undervisningstimetal for 2016/2017 

 

Referat: 

Skoleanalysens tal og data bærer præg af, at skolerne ikke har anvendt den samme metode 

for at komme frem til de respektive tal. 

HS har valgt at lave en oversigt over det gennemsnitlige undervisningstimetal for indeværende 

skoleår (se nedenstående), hvor kun de timer er medregnet, som udløser undervisningstillæg. 

Dette bilag viser, at undervisningstimetallet for skolens lærere, ligger højt. 

       



 

 

 
Fordeling af planlagte gennemsnitlige undervisningstid for skoleåret 2016/17 pr. skole i 
distriktet 

   

Antal timer der udløser undervisningstillæg     

Skolenavn  Skolekode UV-timer i snit     

Skolen ved Gurrevej 217008 769     

Skolen ved Kongevej 217009 733     

Nordvestskolen  217014 769     

Byskolen (SIB)  217024 767     

Nygårdskole  280408 776     

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Meddelelser (fra elevrepræsentanter, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, 

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

 

Referat:  

Elevråd: intet, da elevrådet først nu er ved at blive valgt. 

Ledelsen: 1) SiB: i slutningen af denne uge, kommer der en rapport fra Teknologisk Institut, i 

forhold til PCB-målinger i bygning 5. 2) NV- science: vi har fået løfte om penge til dette i 2016, 

men det kan blive svært for ØE (Center for Økonomi og Ejendomme) at nå dette inden 

udgangen af 2016. 

Medarbejderrepræsentanter: 1) pendlermedarbejdere på SiB oplever det er svært at være på 

to afdelinger. 2) H2O Camp: arbejdsopgaven er ikke som forventet. Overleveringen fra 

svømmehal til Villa Fem har også udfordret. 3) Overflytningen fra én matrikel til en anden, har 

været et kulturchok for nogle. Dette gælder både i forhold til de fysiske forhold, eks. i forhold 

til at flere elever skal ud i gården for at vaske hænder eller gå på toilettet, og i forholdt til at 

man ikke nødvendigvis oplever at vi finder en ny vej sammen, men at den gamle kultur bliver 

dominerende. Der opleves et behov for at der investeres i nye møbler på GU. Fusionen er svær 

for medarbejderne, men børnene ser ud til at trives rigtig godt. 

Nordvestskolen som udskolingsskole, ser ud til at være et hit blandt de unge. 

Formanden: Kari skriver til den forælder som har henvendt sig til skolebestyrelsen i forbindelse 

med tunge skoletasker. 

Forældrerepræsentanter: intet. 

Byråd: ikke til stede. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Evt. – punkt til orientering (ca. 5 min.) 

 

 

Referat: 

Intet 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jan Dahlgaard   Kari Jørgensen 

Konstitueret Formand for Skolebestyrelsen             Skoleleder 

Helsingør Skole   Helsingør Skole 


