
 

 

  

Referat fra møde i Skolebestyrelsen  
Torsdag d. 8. marts 2018 fra 19.00 – maks 21.30 på 
Gurrevej.  
 
 

Dirigent: Kari 

 

Afbud: Jan, Silas, Stig, Sebastian, Anders 

Fravær uden afbud: Collette, Sadicio, Morten, Karsten 

 

_________________________________________________________________________ 

 

1.Økonomi – punkt til orientering, drøftelse og godkendelse/beslutning (ca. 45 min.) 

 

 Vi får besøg af Mikkel Elkjær som er områdeleder i Center for Økonomi og Ejendomme, 

og Lene Jepsen, Helsingør Skoles økonomimedarbejder. 

 Status gennemgås. 

 Fremtidsperspektiver gennemgås. 

 

Referat: 

Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi og Ejendomme, gennemgik det regneark som er 

besluttet at vi skal anvende på skolerne, indtil det digitale kommunale system, NemØkonomi 

er klart. 

 

Mikkel gennemgik systematikken i regnearkene, og hvordan især overslagsårene giver et 

væsentligt overblik. 

 

Budgetopfølgningsarket med status for 2017 blev gennemgået. Dette ark anvendes som 

månedlig opfølgning til politikerne. 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

 Fagfordeling planlagt 

 Lektionstimetal (30 – 33 – 35) 

 UUV 

 Overenskomst OK18 

 

Referat: 

Forberedelserne til fagfordeling mv. er på plads, eks. fremskrivning af skoleåret. 

 

Det ugentlige timetal for eleverne er ikke reduceret, bortset fra i Modtageklasserne og to 

specialklasser, som har ansøgt om kortere skoledag. Lovgivningen på dette punkt er ikke 

ændret, men klasserne kan ansøge om kortere skoledag med to-voksenordning, men der skal 

søges pr. klasse og ud fra klassens beskrevne og særlige behov. Der gives kun dispensation 

for et skoleår ad gangen. 

 



 

 

UUV = Understøttende UnderVisning. Vi arbejder på at optimere indhold og struktur. Der ligger 

ikke færdige forslag endnu, men disse vil blive præsenteret for skolebestyrelsen snarest. 

 

Overenskomst OK18. Vi håber på, at parterne kommer til enighed inden vi når til strejke 

og/eller lockout.  

___________________________________________________________________________ 

 

3. Forældreinvolvering – orientering, drøftelse og beslutning (ca. 30 min.) 

 Se 2 x bilag 

 

Referat: 

Workshop og plan for forældreinvolvering, videregives til den kommende skolebestyrelse. 

Bestyrelsen foreslår, at man sætter ind med involvering i indskolingen, for dermed at skabe en 

kultur som får en afsmittende effekt når eleverne bliver ældre. 

___________________________________________________________________ 

 

4. Skolebestyrelsesvalg – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 20 min.) 

 Plan for HS laves inkl. afholdelse af valgmøde mv. 

 

Referat: 

Skolebestyrelsen gik ind for, at invitere alle forældre til temamøde om Digital Dannelse og 

efterfølgende opstillingsmøde til skolebestyrelsen, den 18/4 kl. 18.00 – maks kl. 20.00. 

SSP står for den første time, altså Digital Dannelse, og skolebestyrelsen skal stå for 

opstillingsmødet. 

Skolen skriver ud til alle forældre inden påske, hvor de dels inviteres til temamødet, men 

samtidigt opfordres til at stille op til skolebestyrelsen. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Meddelelser (fra elevrepræsentanter, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, 

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

 

Elevrepræsentanter: intet. 

 

Ledelsen: 1) Vi har ansat ny leder, som skal have sin primære placering på Skolen ved 

Gurrevej. Karin Petersen starter den 1. april. 2) Vi har pt. to ledere sygemeldte på grund 

henholdsvis operation og skiskade. 3) Der er blevet ansat to fagkonsulenter i Center for 

Dagtilbud og Skoler, én med matematik som fokusområde, og én med dansk. Det er rigtigt 

godt, og vi glæder os til at få gavn af deres ekspertise og faglighed ude på skolerne.  

 

Medarbejderrepræsentanter: I forhold til en evt. lockout, er medarbejdere bekymrede for, og 

har ikke lyst til at skulle ud på gader og stræder igen i gule veste. Medarbejderne håber også 

at man finder en løsning. 

 

Formanden: ikke til stede. 

 

Forældrerepræsentanter: Trafikken omkring Skolen ved Kongevej, er helt vandvittig. Der er 

utroligt mange farlige situationer. Skolen kontakter politiet.  

 

Byråd: Fra Børne og Uddannelsesudvalget, kan jeg kort orientere om, at der bliver truffet 

beslutning om en ændret budgettildelingsmodel på mødet mandag den 12. marts. Det er 



 

 

stadigvæk en vanskelig beslutning, da udfaldet af beslutningen kommer til at ramme enkelte 

skoler hårdt. Administrationen foreslår, at konsekvensen af en ny tildelingsmodel indfases over 

en 3-årig periode for de skoler, hvis budget reduceres i forhold til det nuværende niveau. 

(Mail fra Silas). 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

Referat: 

Intet. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jan Dalgaard   Kari Jørgensen 

Formand for Skolebestyrelsen  Skoleleder 

Helsingør Skole   Helsingør Skole 


