
 

 

  

Referat af mødet i Skolebestyrelsen  
Tirsdag d. 2. oktober 2018 fra 19.00 – 21.30 på Skolen ved 
Gurrevej.  
 

 

Dirigent: Seema S. Wrisberg 

 

Afbud: Silas Drejer, Mette Marie Munch-Petersen 

 

Ikke mødt: Dalia Abou Nawfal, Camilla Nissen 

 

 

 

Til stede: 

Jan Dahlgaard, Lone Hafdell, Dalia Abou Nawfal, Britt Rudkilde, Sebastian Ekelund, Per 

Brandsborg, Jacob Carl Pedersen (supp. for Mette Marie Munch-Petersen), Seema S. Wrisberg, 

Camilla Nissen, Louis, Leif Nissen, Stig Johansen, Anders Pilgaard, Kari Jørgensen 

______________________________________________________________________ 

 

1.Økonomi – punkt til orientering og drøftelse (maks. 45 min.) 

 

Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager i punktet. Mikkel laver en 

gennemgang af økonomi set med kommunale briller, og dykker efterfølgende ned i Helsingør 

Skoles økonomi. 

Lene Jepsen, økonomisekretær på Helsingør Skole, deltager også i punktet. 

 

Punktet er til orientering og oplysning i forhold til både den kommunale økonomi, og Helsingør 

Skoles økonomi. 

 

Referat: 

Gennemgang af det kommunale økonomiske perspektiv, efterfulgt af et blik på Helsingør 

Skoles økonomi. Dias følger dette referat. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Forretningsorden – punkt til beslutning (ca. 5 min.) 

 

Punktet blev drøftet til sidste møde, og der var ingen forslag til justeringer. 

Forretningsorden i sin nuværende form indstilles derfor til beslutning. 

 

Referat: 

Godkendt med følgende præcisering: medarbejderrepræsentanterne vælges fra hele Helsingør 

Skole, og skal ikke komme fra Skolen i Bymidten og Nordvestskolen. 

Suppleanterne skal have tilsendt referater og dagsorden i deres mailboks. Forretningsorden 

godkendes for anden gang på mødet den 7/11-18 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

3. Princip for 1) Politik til bekæmpelse af mobning på Helsingør Skole, og 2) Princip 

for klassedannelse på Helsingør Skole – punkt til beslutning (ca. 10 min.) 

 

Ad. 1: 

Der var ingen justeringsforslag til Politik til bekæmpelse af mobning på Helsingør Skole, 

hvorfor punktet indstilles til beslutning. 

 

Ad. 2: 

Der var forslag om et par justeringer (er sat ind i bilaget med rødt). Med disse justeringer på 

plads, indstilles punktet til beslutning. 

 

Referat: 

Ad. 1. 

Godkendt. 

 

Ad. 2. 

Der blev foretaget afstemning. Afstemningen viste følgende resultat: For – 8 

stemmeberettigede skolebestyrelsesmedlemmer, i mod – 1 stemmeberettiget 

skolebestyrelsesmedlem. 

Princippet er vedtaget i sin nuværende form. 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Forældreinvolvering – punkt til orientering, drøftelse og godkendelse (ca. 30 min.) 

 

Dette punkt er en politisk bestilling, og vi skal inden jul melde tilbage til DS (Center for 

Dagtilbud og Skoler) hvilke tiltag vi vil gå videre med. Kommunen har entreret med firmaet 

Resonans som vi får nogle konsulent bistand fra (for 15.000.-). Ledelsen giver en melding fra 

firmaet på mødet. 

Kunne involvering af kontaktforældre på Helsingør Skole være vores fokus? 

 

Referat: 

Fokus bliver lagt på kommunikation. Der skal være systemtænkning indefra og ud, og ikke 

udefra og ind. 

Anders, Jan, Britt og Kari forbereder et forslag som kan behandles i skolebestyrelsen enten på 

næste eller det efterfølgende møde. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Høring: Delegering af klagebehandling i forbindelse med mobning - punkt til 

orientering, drøftelse og godkendelse (ca. 30 min.) 

Bilag er mailet til skolebestyrelsen den 23/9-18. 

Ledelsen arbejder på et forslag til høringssvar som skolebestyrelsen får mailet ud inden mødet 

den 2/10, om muligt. 

 

Referat: 

Forslag til høringssvar blev drøftet. Der var ikke ændringsforslag, hvorfor ledelsen 

efterfølgende sender høringssvaret. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Meddelelser (fra elevrepræsentanter, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, 

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



 

 

 

Referat:  

Elevråd: der var ingen elever til stede på mødet. 

Ledelsen: 1) KL har kontaktet kommunen, og er interesseret i hvordan vi arbejder med 

innovation, eks. linjedagen på Skolen i Bymidten. Der følger mere information når vi ved mere. 

2) LØFT på Nordvestskolen. Skolen var 0,5 elev fra at få udbetalt LØFT midler. Skolens 

resultat er rigtigt flot, og Kari har derfor givet grønt lyst til, at det flotte resultat bliver fejret. 

Det gør Nordvestskolen den 16/11. 3) Der blive afholdt rejsegilde på Skolen i Bymidten den 

14/1-19 kl. 12.00. Mere her om senere. Den 4. januar flytter mellemtrinnet op Skolen i 

Bymidten ind i nyrenoverede lokaler i bygning 3. 

Medarbejderrepræsentanter: Medarbejderrepræsentanterne opfordrer forældrene i 

skolebestyrelsen til, at komme med punkter de gerne vil høre medarbejderne udtale sig om. 

Formanden: Skole og Forældres årsmøde, ingen deltager fra Helsingør Skole i år. Husk at 

komme med forslag til temaer for forældrebestyrelsesmedlemmer på storskoler. 

Jan finder en dato i forhold til møde med de andre storskoler. 

Forældrerepræsentanter: intet. 

Byråd: afbud. 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

Punkt til mødet i november: kommunikation og forventningsafstemning interne i 

skolebestyrelsen. 

 

Referat: 

Næste møde bliver den 7/11 kl. 19.00 på Nordvestskolen. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jan Dahlgaard   Kari Jørgensen 

Formand for Skolebestyrelsen  Skoleleder 

Helsingør Skole   Helsingør Skole 


