
 

 

  

Dagsorden til møde i Skolebestyrelsen  
Mandag d. 28. august 2017 fra 19.00 – maks 21.30 på 
Gurrevej.  
 
 

Dirigent:  

_________________________________________________________________________ 

1. Projektforløb på 4. årgang SiB– punkt til orientering (ca. 15 min.) 

 Vi får besøg af to repræsentanter for lærerne på 4. årgang på SiB. Fanny Holbech og 

Mette Aare Toft vil fortælle om tankerne bag det projektforløb de lige er startet hver 

fredag på 4. årgang. De skal videre til en anden aftale, så de har kun lige 15 min., og vi 

starter derfor også med dette punkt. 

 

Referat: 

___________________________________________________________________________ 

2. Info om linjerne på Nordvestskolen – punkt til orientering og drøftelse (ca. 15 min.) 

 

 Orientering ved Søren Pedersen og Leo Bilgrav Nielsen. 

 

Referat: 

___________________________________________________________________________ 

3. Opstart – punkt til orientering og drøftelse (ca. 30 min.) 

 

 Opstart på skolerne 

 Elevtal 

 SommerCamp for SFO og klub 

 

Referat: 

___________________________________________________________________________ 

4. Ansøgning om kortere skoledag for specialklassen på Nordvestskolen – punkt til 

drøftelse og beslutning (ca. 20 min.) 

 Se bilag 

 

Referat: 

___________________________________________________________________________ 

5. Suppleringsvalg til skolebestyrelsen – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 

30 min.) 

 

 Vi skal have suppleret med et skolebestyrelsesmedlem til følgende afdelinger: Nygård, 

Gurrevej og Byskolen 

 Kari fremlægger forslag til plan, som er afstemt med lovgivningen og Center for 

dagtilbud og Skoler 

 Skolebestyrelsens rolle og opgaver i denne forbindelse 

 

Referat: 

__________________________________________________________________________ 

 



 

 

6. Storforældremøde – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 20 min.) 

Skolebestyrelsen har besluttet følgende tema: Politikernes vision for skoleområdet. 

Hvilke initiativer og signaturprojekter har de haft i indeværende valgperiode, og hvilke 

succeser har de haft i forhold til disse? Hvad vil de kæmpe for i de kommende 4 år? 

 

Vi mangler at sætte en dato.  

 

Referat: 

___________________________________________________________________________ 

7. Meddelelser (fra elevrepræsentanter, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, 

formanden, forældrerepræsentanter, Byråd) – punkt til orientering (ca. 10 min.) 

 

Elevrepræsentanter: 

Ledelsen: a) Vi har fået ny hjemmeside og mobilsite, b) byggeriet på SiB: 

naboorienteringsmøde, første spadestik, sponsing og udgravning, c) sanering og renovering på 

Nordvestskolen 

Medarbejderrepræsentanter: 

Formanden: 

Forældrerepræsentanter: 

Byråd: 

___________________________________________________________________________ 

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

 

 

Referat: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jan Dalgaard   Kari Jørgensen 

Formand for Skolebestyrelsen  Skoleleder 

Helsingør Skole   Helsingør Skole 


