
 

 

  

Referat af møde i Skolebestyrelsen  
Mandag d. 14. januar 2019 fra 19.00 – 21.30 på Skolen 
ved Gurrevej.  
 

 

Dirigent: 

Sema 

 

Afbud: 

Sebastian Ekelund, Dalia Nawfal, 

Mette Marie Munch-Petersen – suppleant Jens Wolter deltog i stedet. 

Nicoline næstformand på SiB, var her i stedet for Louis. 

______________________________________________________________________ 

 

1.Tværkommunalt skoleprojekt – punkt til orientering og drøftelse (ca. 45 min.) 

 

Gæster: Celine, Jan, Leo og Søren 

 

Referat: 

Celine Bardram Nielsen og Jan Krog Islin fra Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) 

fremlagde tanker, idéer og visioner for Nordvestskolen, sammen med Leo Bilgrav Nielsen og 

Søren Pedersen, begge ledere på Nordvestskolen. Arbejdsspørgsmålet vi har stillet os er: vil 

det være muligt, at tilbageføre og reetablere Kasper Heibergs oprindelige udsmykning af 

Nordvestskolen, tilbage i 70’erne da skolen blev bygget? Dette er et unikt tværfagligt 

kommunalt projekt mellem flere Centre, Catch og Erhvervsskolen. Dette kan skabe synergi og 

være med til at stimulere det udviklingspotentiale som området har. Dimo tegnet 

Nordvestskolen, og har også tegnet Grydemoseskolen, Farum Midtpunkt og flere andre 

markante bygninger. Lyskunstner Jacob Qvist er også en del af dette projekt. 

 

Skolebestyrelsen ser gerne, at der arbejdes videre med dette projekt. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Forretningsorden – punkt til orientering og drøftelse (maks. 5 min.) 

 

Endelig godkendelse. 

 

Referat: 

Kommentar omkring at huske SFO på dagsorden.  

Forretningsorden er godkendt. 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Styrelsesvedtægter – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 20 min.) 

 

Punktet er sendt i høring, og skolebestyrelsen har mulighed for at sende et høringssvar. 

 

Referat: 

Skolebestyrelsen har ingen kommentarer til styrelsesvedtægterne. 



 

 

Skolebestyrelsen vil gerne anmode om, at der gives dispensation for elevrepræsentation for 

Skolen ved Kongevej som pt. har elever fra 0.-3.kl., og for Skolen ved Gurrevej som har 

elever fra 0.-5. kl. Det ’store’ elevråd (6.-9. kl.) vil varetage repræsentationen for de yngre 

elever. 

 

På næste møde drøfter bestyrelsen, ekstern repræsentation i bestyrelsen. Der er to pladser til 

denne funktion. 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Forældresamarbejde – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 30 min.) 

 

Oplæg fra Britt om baggrunden for arbejdet med forældresamarbejdet, samt invitation om at 

tænke med og give arbejdsgruppen sparring på blinde vinkler.  

 

Referat: 

Vi har indtil nu haft antagelser om, hvad forældrene har brug for at møder mv. Nu vil vi ud og 

spørge forældrene hvad de rent faktisk har behov for. Det er et dynamisk behov, verden står 

ikke stille. Behov ændrer sig hele tiden. 

Vi skal forholde os til formål og mål med den information og kommunikation vi laver. Hvorfor 

informerer vi om dette, og hvem er modtageren? 

 

Skolebestyrelsen gik i små arbejdsgrupper, og i det efterfølgende er en kort opsamling fra 

diskussionerne i grupperne: 

 

Gruppe 1. 

Der skal være fokus, også mellem forældre og skole på det sociale og det trivselsmæssige. 

En mødeaften kunne starte som spiseaften, hvorefter børnene ser film og forældrene holder 

møde med lærere/pædagoger. 

Det er væsentligt med en tydelig forventningsafstemning: skolen skal være meget mere 

tydelig i forhold til hvad det betyder at gå på Helsingør skole. 

Forældremøder ligner hinanden. Hvordan kan disse nytænkes? 

 

Gruppe 2. 

Hvordan kan vi ændre forældremøderne? 

Spiseaftener med forældre og børn, hvor børnene også mærker værdien af mødet.  

Workshop-dag med forskellige foredrag i forskellige lokaler, hvor der både er plads til det 

sociale og det ’faglige’. Forældre og børn skal inddrages i planlægningen. 

 

Gruppe 3. 

Klart formål – inkl. What’s in it for me! 

Forældremøder på skrift, altså alle oplysninger/info. Det der skal fokuseres på er trivsel og det 

sociale. Forældresamarbejdet er væsentligt gennem hele skoleforløbet, men er særdeles 

vigtigt i overgange, også mellem 6. og 7. klasse. Forældre har brug for at lære hinanden at 

kende efter ny klassedannelse. 

 

Vigtigt at skolen får tydeliggjort hvilke forventninger der er. 

Vigtigt at have eleverne med, både til forældremøder og i planlægningen af sociale 

arrangementer. 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

5.  Princip for skole/hjem – punkt til orientering, drøftelse og godkendelse (ca. 25 min.) 

 

Referat: 

Princippet bearbejdes af ledelsesteamet, med følgende kommentarer med til arbejdet: 

Princippet skal indeholde tydelige forventinger eks. hvor lang svarfrist kan man forvente 

(skolen), tjek af kommunikationsplatform, intra – snart Aula (forældrene), forventninger til 

kontaktforældrene. 

Der skal generelt arbejdes med flere af formuleringerne. 

 

Punktet tages op igen på næste møde. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Meddelelser (fra elevrepræsentanter, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, 

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

 

Referat:  

Elevråd: elevrådet opfordrer til at man tager skolevalget alvorligt, også fremadrettet. 

Fællessamlinger er savnet af udskolingseleverne på SiB. De er lukket pga. byggeriet. 

Ledelsen: 1) Trivselsmåling i Helsingør Kommune. I morgen skal alle TR/AMR/ledere til 

gennemgang af rapportens hovedkonklusioner. 2) Indskrivning af kommende 0.kl. er nu 

afsluttet. Vi er ved at opgøre tallet, skriver ud til de sidste, følger op på børn med særlige 

behov, samt undersøger om vi har børn som tager et år mere i 0.kl. 3) 4/1 rykkede 

mellemtrinnet på SiB ind i bygning 3 som er blevet renoveret. 4) I dag har der været afholdt 

rejsegilde på SiB. 5) Kantinen på Nordvest er åbnet, og det fungerer rigtigt godt. 

Medarbejderrepræsentanter: hvis forældrene gerne ønsker at få uddybet eller høre om 

specifikke ting, er de velkomne til at spørge. Medarbejderrepræsentanterne kommer på banen, 

hvis der er noget relevant på hjertet. 

Formanden: 1) Dalia har valgt at trække sig fra bestyrelsen, og vi går ind og ser hvem som 

har tredje flest stemmer, og dermed tilbydes pladsen fra KO. 2) Mødet med de andre 

storskoler er udskudt, da det ikke har været muligt at få en komplet liste over nye 

bestyrelsesmedlemmers e-mail endnu. Jan vender tilbage når der er nyt. 

Forældrerepræsentanter: intet. 

Byråd: der er udvalgsmøde den 4/2. Magtanvendelser i skoler er bl.a. på som punkt. 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

Referat: 

- 29/3 er der pædagogisk forum for alle medarbejdere på Helsingør Skole: både SFO og 

klub holder lukket denne fredag pga. faglig eftermiddag for ALLE medarbejdere. 

- Kommende møder: 19/3, 24/4 og 23/5. Det sidste møde flyttes muligvis, men det 

hører I nærmere om snarest. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 



 

 

Jan Dahlgaard   Kari Jørgensen 

Formand for Skolebestyrelsen  Skoleleder 

Helsingør Skole   Helsingør Skole 


