
	

	

Referat af møde i Skolebestyrelsen  
Mandag d. 21. november 2022 fra 18.00 – 20.30 
 
Mødet blev afholdt på Nygård Skole. 
 
Afbud: Britt 
_______________________________________________________ 
 
0. 
De første 45 min. af mødet, viste DPL Nethe Louise Fals os rundt på Nygård Skole, og fortalte kort 
om elevgruppen, hvordan vi arbejder, hvad vi bøvler med og ikke mindst, hvad vi lykkes med. 
________________________________________________________________________________ 
 
1.Velkommen til Byrådsrepræsentant Silas Drejer, og til Kasper Pihl Jørgensen fra SSP. 

 
Referat: 
Velkommen til de to sidst ankomne. 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Økonomi – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 20 min.) 
Ledelsen giver en status, og giver et overblik over situationen. Bilag følger. 

• Status 
• Tildelingsmodel 
• Refusion i forhold til segregerede elever 
• Budget til Nygård Skole 
• Hvad ser vi ind? 

 
Referat: 

• 2022 bliver endelig afsluttet primo marts. Der er en overførselssag i forhold til segregerede 
elever samt i forhold til udvidelsen af Nygård Skole. 

• Tildelingsmodellen rammer Helsingør Skole i 2023. Vi forventer at vi får et merforbrug på 
segregerede elever. Dette bl.a. fordi skolen ikke bliver fuldt kompenseret jf. Byrådets 
beslutning, og fordi antallet segregerede elever forventes yderligere at stige. 

• Der er pt. ikke truffet beslutning om tilførsel af budget til Nygård Skole i forhold til 
udvidelse og ændring af skolens målgruppe. Dette bekymrer ledelsen en hel del, og er 
blevet påtalt både over for DSFI (Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt) og over for 
ØE (Center for Økonomi og Ejendomme). Da udvidelsen er en Byrådsbeslutning, har vi en 
forventning om at alle udgifter dækkes. 



	

	

• Skolen ser ind i en mere end svær økonomisk situation. Skolen oplever, at der går midler 
fra almenområdet, for at finansiere elever med særlige behov. Dette gælder både elever 
som får et tilbud på den lokale skole, og elever som segregeres. 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Antimobbestrategi – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 10 min.) 
 
Eksisterende antimobbehandlingsplan er forældet, og en ny antimobbestrategi skal godkendes.  
Revideret udgave er vedhæftet. 
 
Referat: 
Den revidere antimobbestrategi blev vedtaget, og kommer på skolens hjemmeside. 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Høringssvar: Beslutning vedr. udmøntning af besparelser på klubområdet efter høring – punkt 
til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 10 min.) 
 
Ledelsen laver et forslag til høringssvar som senest uddeles på mødet, og efterfølgende drøftes. 
 
Referat: 
Skolebestyrelsen bakker op om klubbens ønske om at finde besparelsen inden for egen ramme, og 
uden at ændre på nuværende organisering. Skolebestyrelsens holdning er, at en besparelse på 
klub, også skal findes på dette område. 
 
Høringssvar er udarbejdet og sendt. Dette er vedhæftet. 
________________________________________________________________________________ 
	 
5. Høring: Finansiering af Team V budgetmodel, budget 2023. 
Skolen har ikke modtaget de officielle dokumenter i sagen endnu, hvorfor disse eftersendes når de 
kommer.  
 
Ledelsen laver et forslag til høringssvar, som skolebestyrelsen kan tage udgangspunkt i, når sagen 
drøftes. Dette uddeles senest ved mødets start. 
 
Referat: 
Skolebestyrelsen er stærkt forundret over, at manglende finansiering af dette område, blot tages 
fra de andre tilbud for segregerede elever. Skolebestyrelsen oplever, at dette på ingen måde er en 
gennemtænkt og fornuftig løsning. Eksempelvis er der ikke tilført budget til Nygård Skole efter 
politisk vedtagelse om udvidelse og ændring af målgruppe.  
 
Høringssvar er udarbejdet og sendt. Dette er vedhæftet. 



	

	

________________________________________________________________________________ 
 
4. Lektier på Helsingør Skole - orientering og drøftelse (ca. 20 min.) 
Ledelsen fremlægger tanker, drøftelser og materialer til videre drøftelse og overvejelser. 
 
Referat: 
Anders Pilgaard gennemgik dias, og begrunde hvorfor vi på Helsingør Skole drøfter lektier. 
Skolebestyrelsen skal overveje, hvilke rolle den kan spille i forhold til dette tema. 
 
Lovgivningen siger, at der ikke skal være lektier i folkeskolen, med mindre eleverne kan løse 
lektierne hjemme, uden hjælp fra en voksen. 
 
Der er flere dilemmaer: 

• Der er ofte fire til seks årgange i niveauforskelle, i alle klasser. 
• Lovgivningen siger på den ene side, at man kun må give eleverne lektier for som de selv 

kan klare, og på den anden side, har vi en kommunal målsætning om, at forældrene eks. 
skal læse med deres barn 20 min. hver dag. Hvordan håndteres dette? 

• Hvad er træning?  
• Hvad forventes af forældrene som understøtter elevernes læring? 

 
Skolebestyrelsen foreslår, at der laves en intro til forældre når børnene starter i skole, og når de 
skifter mellem trinnene, i forhold til forventninger mv. 
 
Dette punkt skal drøftes yderligere på et senere tidspunkt. 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Meddelelser (fra elevrepræsentanter, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, formand, 
forældrerepræsentanter, Byråd) – punkt til orientering (ca. 20 min.) 
 
Referat:  
Elevråd: Benjamin (næstformand på SiB): eleverne ønsker at der skal være bind/tamponer 
tilgængeligt på pigetoiletterne. Eleverne ønsker længere frikvarter, således at de nemmere kan nå 
i byen. Philip (formand på NV) ønsker åbne klasser i frikvarterne. 
Ledelsen: 1) Orientering om rokader mv. på skolerne. Anders Pilgaard bliver ny DPL på Skolen i 
Bymidten. Bo Lindegaard konstitueres som DPL på Skolen ved Gurrevej. Der er konstitueret en 
afdelingsleder både på Skolen i Bymidten og på Skolen ved Gurrevej. 2) Indskrivning kommende 0. 
klasser. Der er 248 potentielle elever. Vi forventer pt. med 8 klasser i alt. 3) Involveringsproces – 
”Sammen om vores skole”. Involvering af elever om formiddagen, medarbejdere om 
eftermiddagen, og forældre om aftenen. 31/1 er Helsingør Skoles involverings-proces-dag. 
Christina booker skb kalendere. 
Dias sendes ud med referatet. 



	

	

Medarbejderrepræsentanter: Intet. 
Formanden/næstformand: Jacob foldede formand-næstformandsmødet på Tikøb Skole ud, som 
han og Kari deltog i. Der bliver nyt formand-næstformandsmøde i midten af december. 
Bestyrelsesmedlemmer/forældrerepræsentanter: Intet. 
Byråd: Når de forskellige høringssvar er modtaget, kommer der efterfølgende en politisk 
beslutning. Det politiske niveau vil være opmærksom på, at være tæt på involveringsfasen i 
”Sammen om vores skole”. 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Evt. – punkt til orientering (ca. 5 min.) 
 
Referat: 

• Mødetider 
• Skærmtider 
• Princip for MeeBook/skole-hjem samarbejde 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Mødeplan: 19/1, 21/3, 26/4, 23/5. 
 
 
Venlig hilsen 
  
Carsten Hansen    Kari Jørgensen 
Formand for Skolebestyrelsen      Skoleleder 
Helsingør Skole    Helsingør Skole 


