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Referat af møde i Skolebestyrelsen  
Mandag d. 19. august 2019 fra 19.00 – 21.30 på Skolen 
ved Gurrevej.  
 

Afbud:  

Sebastian, Britt. 

 

Dirigent: 

Seema 

 

Velkommen til nye medarbejderrepræsentanter og eksterne medlemmer: 

o Lezanne Dybdal Nielsen (medarb.rep.) ldn37@helsingor.dk 

o Lise Kondrup (medarb.rep.) lko08@helsingor.dk 

o Mohammad Kamel (eksternt medlem) mohammadkamel@hotmail.com 

o Kasper Pihl Jørgensen (eksternt medlem) kkj38@helsingor.dk 

 

Elevrepræsentanterne er ikke valgt endnu, men vi håber de kommer næste gang. 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Opstart af skoleåret – punkt til orientering, drøftelse og godkendelse (ca. 30 min.) 

o Medarbejdere – inkl. arrangement for medarbejderne den 5/8 

o Elevtal – antal klasser 

o 0. klassernes opstart 

 

Referat: 

Den 5/8 påbegyndte alle medarbejdere i skoledelen på Helsingør Skole, det nye skoleår. 

Medarbejderne mødte ind på egen matrikel, og til frokost mødtes vi alle på Comwell 

Borupgaard til frokost og efterfølgende faglig eftermiddag. 

Vi havde inviteret Maria Øskov Akselvoll og Thomas Skovbo til at tale om skole-hjem 

samarbejdet fra et forældreperspektiv. Tilbagemeldingerne er positive. Ledelsen er i gang med 

at planlægge opfølgning samt det videre arbejde under dette tema. 

 

Alle medarbejdere er mødt ind som planlagt. Vi er dog i gang med at ansætte til en enkelt 

stilling på Skolen i Bymidten, og én på Skolen ved Gurrevej. Begge stillinger blev ledige lige op 

til sommerferien. 

 

Elevtal og klasser. Samlet set har vi pt. 1802 elever på Helsingør Skole, men vi tæller officielt 

den 5/9, hvor også skoleårets tildeling pr. elev også efterfølgende bliver fastlagt. Vi har i alt 6 

klasser med under 20 elever, og dette tal skal helst hæves. 

 

I 0. klasse er der startet 146 elever fordelt på 7 klasser; 3 på Skolen ved Gurrevej og 4 på 

Skolen i Bymidten. Dertil kommer 4 0. klasseelever som er startet på Nygård Skole. 

Alle er kommet godt i gang. 

 

Skolebestyrelsen ønsker at vi skriver ud i forhold til skolegården for de yngste på Skolen i 

Bymidten. Kari kontakter skolen og koordinerer dette med den lokale ledelse. 

___________________________________________________________________________ 
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2.  Principper – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 20 min.) 

o Prioritering og gennemgang af principper inkl. nyt princip om SFO.  

 

Referat: 

Helsingør Skole har en række principper, hvoraf seks pt. ligger på hjemmesiden. 

Bestyrelsen har prioriteret at vi hen over dette skoleår, reviderer følgende principper foruden 

udarbejdelse af princip for SFO. Dette kommer ledelsen med et oplæg til på næste møde, hvor 

også de to SFO ledere, Karina Madsen (GU) og Helle Simming (SiB) vil være inviteret med. 

 

Principperne som bliver revideret dette skoleår er: 

- SFO 

- Skole-hjem. 

 

Med referatet følger et bilag med de principper vi har på Helsingør Skole, samt en oversigt 

over de principper skolerne bragte ind i fællesskabet i 2012. 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Kommunikation – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 30 min.) 

o Status 

o Ledelsen kommer med forslag til forældreoplæg (alle HS forældre) til oktober, uge 41. 

 

Referat: 

Status: 

Ledelsen redegjorde for det fokus vi har på sat på kommunikation. Skolen har flere 

fokuspunkter, bl.a.: overkommunikation, underkommunikation, barnet som bærer af 

kommunikationen mellem skole og hjem, skriftlig og mundtlig kommunikation. 

Punktet vil blive et gennemgående punkt på skolebestyrelsesmøderne gennem dette skoleår. 

 

Forslag fra ledelsen: 

Invitation til alle forældre på Helsingør Skole til et oplæg med Thomas Skovbo, om skole-hjem 

samarbejdet set fra en forældrevinkel. Dette vil desuden være en god anledning for 

skolebestyrelsen til at afgive den årlige beretning. 

 

Skolebestyrelsen ser gerne at vi inviterer Thomas Skovbo, gerne den 7. eller 8. oktober som 

er i uge 41, ugen inden skolernes efterårsferie. Ledelsen kontakter snarest Thomas Skovbo, og 

vender tilbage asap. 

___________________________________________________________________ 

 

4. Fravær – punkt til orientering og drøftelse (ca. 15 min.) 

Kommunen har lavet retningslinjer for at nedbringe elevers fravær. Skolebestyrelsen 

orienteres om disse, og vi tager en drøftelse af hvordan vi på Helsingør Skole arbejder med 

dette. 

 

Referat: 

Kommunens retningslinjer på området blev gennemgået. Bilaget vedhæftes dette referat. 

Ledelsen på Helsingør Skole har besluttet, at når forældre beder deres barn fri (lovligt fravær), 

vil de få udleveret (intra/AULA) en oversigt over elevens samlede fravær. 
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Skolebestyrelsen havde en drøftelse om hvor væsentligt det er for børn og unge at komme i 

skole. Undersøgelse foretaget af Holmberg og Balvig viser, at det at passe sin skole = komme i 

skole, er kriminalitetsforebyggende. 

Det er vigtigt for klassefællesskabet at man kommer, og ikke kommer for sent. 

 

Skolen har fokus på at minimere fejl ved indberetning af fravær, eks. at alle fører fravær, også 

vikarer. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Rygning – punkt til drøftelse (ca. 15 min.) 

Kommunen indfører rygestop i arbejdstiden fra og med 1. januar 2020. Dette bliver på 

Helsingør Skole også gældende for skolens elever.  

Skolebestyrelsen inviteres til en drøftelse af, en god proces for eleverne ud over efteråret.  

 

Referat: 

Det er positivt at kommunen har besluttet rygestop i arbejdstiden. Undersøgelser viser, at 

signifikant flere unge pt. begynder at ryge. Et rygestop i elevernes arbejdstid (skoletiden), skal 

være med til at ændre kulturen omkring rygning, og reducere påvirkningen fra medelever. 

 

Skolebestyrelsen bakker op om skolens ønske om, at der bliver lavet en fælleskommunal 

procedure både for elever og medarbejdere, hvis rygestoppet i skole- og arbejdstid ikke 

overholdes. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. Sundhedsudvalg – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 10 min.) 

o Status 

 

Referat: 

Udvalget har stillet sig selv spørgsmålet hvorvidt vi kan lave det trendy, at lade være med at 

drikke alkohol, energidrikke eller ryge. Udvalget tror ikke på forbud, men har overvejet 

kampagner, film, gode forbilleder som holder oplæg etc. i stedet. Der er ingen quick-fixes. 

Udvalget tænker i motivation frem for skræmmebilleder, men har ingen konkrete forslag på 

bordet. 

 

Skolebestyrelsen ønsker at elevrådet bliver inddraget, og at vi bruger kommunale ’eksperter’ i 

unge, eks. SSP. 

Skolebestyrelsen ønsker at vi tager hul på en kulturrejse sammen med de unge, for at skabe 

en ændring. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

7. Meddelelser (fra elevrepræsentanter, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, 

formanden, forældrerepræsentanter, Byråd) – punkt til orientering (ca. 25 min.) 

 

Referat:  

Elevråd: 

Ledelsen: 1) Nyt fra skolerne: Skolen ved Gurrevej og SFO har fokus på undendørs 

læringsmiljø, det samme har Nordvestskolen. Desuden arbejder Nordvestskolen videre på 
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samarbejdsprojektet i forhold til bygningerne, kunst og CATCH. Nygård Skole har fået nyt 

boldbur hen over sommerferie, og Skolen i Bymidten har flyttet udskolingen over på Skolen 

ved Kongevej sammen med 2. og 3. klasserne, i den sidste fase af byggeriet. Vi regner med at 

byggeriet står færdigt ved årsskiftet. 2) Byggeriet: vi har nu taget yderligere fire bygninger i 

brug; 2, 4, 5 og 6 inkl. Madskolen skal producere mad til de elever på Skolen i Bymidten som 

tilmeldes madordning. Vi satser på opstart i slutningen af januar. Maden skal produceres af 

elever fra mellemtrinnet. Mere her om senere. 3) Kommunerne har endnu ikke fået budget fra 

staten, hvorfor behandling og beslutninger i forhold til det kommunale budget bliver forsinket. 

Dette vil føre til en komprimeret proces, med korte behandlingsfrister.  

4) Parallelsamfundsindsatsen i Nøjsomhed gør, at 33 børn som går på henholdsvis Skolen ved 

Gurrevej og Nordvestskolen, bor i familier som bliver tvangsflyttet. 5) Vi opretter ’Børnenes 

kontor – LØFT for begyndere’ på Skolen ved Gurrevej. Det betyder at vi flytter afdelingsleder 

Leo Bilgrav Nielsen fra Nordvestskolen, for at lede dette projekt, og har slået en lederstilling 

op på Nordvestskolen, som vi håber bliver besat pr. 1. oktober. I den mellemliggende tid, 

varetager Kari Jørgensen nogle afdelingslederopgaver på Nordvestskolen. Vi har nedlagt den 

lokale familieklasse pga. ændringer kommunale ændringer på området, og fik dermed frigjordt 

0,8 stilling som lægges over i ’Børnenes kontor’.  6) Der er kommet en mail fra forælder til 

skolebestyrelsen på intra, vedr. den meget lille skolegård vi pt. har på Skolen i Bymidten for 0. 

og 1. klasses eleverne. Kari har svaret forældren. 

Medarbejderrepræsentanter: intet. 

Formanden: Skolebestyrelsen skrev til politikerne vedr. budget, og formanden har fået mange 

positive tilbagemeldinger på denne involvering af HS forældrene. 

Forældrerepræsentanter: intet. 

Byråd: Budgetprocessen er rykket. Den 7/10 er der førstebehandling, og den 4/11 er der 

andenbehandling. 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

Referat: 

Intet. 

___________________________________________________________________________ 

 

Næste møde: 1. oktober 2019 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jan Dahlgaard   Kari Jørgensen 

Formand for Skolebestyrelsen  Skoleleder 

Helsingør Skole   Helsingør Skole 


