
	

	

Dagsorden til møde i Skolebestyrelsen  
Torsdag d. 19. januar 2023 fra 18.00 – 20.30 
 
Mødet bliver afholdt på Skolen i Bymidten i mødelokale 
4.3.02 som ligger i øverste etage på 
administrationsbygningen (bygning 4, der hvor postkassen 
hænger). 
________________________________________________________________________________ 
 
1.Sammen om vores skole – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 45 min.) 
DPL’erne er inviteret til dette punkt. 

• Bestyrelserne har sendt et brev til kommunen vedr. dette projekt. Formanden orienterer, 
både om brevet og hvad som er sket siden. 

• Hvad sker der den 31/1? Skolen orienterer. 
• Hvordan får vi flest mulig forældre til at komme? 
• SFO (og klub) har alternativ pasning den sidste time fra kl. 16.00 denne dag.  

 
Referat: 
___________________________________________________________________________ 
 
2.  Høring: Revidering af skolernes ferieplan – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 15 
min.) 
Som det fremgår af høringsmaterialet som er vedhæftet denne dagsorden, mangler der er 
skoledag i den allerede vedtagne ferieplan, både i skoleåret 2023/2024 og 2024/2025. 
Skolebestyrelsen får hermed mulighed for at komme med forslag til, hvor der hentes en skoledag i 
de på gældende skoleår.  
	
Referat: 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Præsentation af skabelon for skolens principper – punkt til orientering, drøftelse og beslutning 
(ca. 10 min.) 
 
Der er lavet en skabelon for skolens principper, som alle principper vil blive skrevet ind i. Ledelsen 
præsenterer kort denne skabelon, og baggrunden for at vi anvender denne. 
 
Referat: 
________________________________________________________________________________ 
 
4.  Princip om vikardækning – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 20 min.) 



	

	

Gældende princip er vedhæftet. Princippet er skrevet ind i den nye skabelon. Skal der justeres i 
princippet, eller kan det godkendes med nuværende indhold og form? 
 
Referat: 
________________________________________________________________________________ 
	 
5. Princip om klassedannelser og klassesammenlægninger – punkt til orientering, drøftelse og 
beslutning (ca. 30 min.) 
Gældende princip er vedhæftet. Princippet er skrevet ind i den nye skabelon. Skal der justeres i 
princippet, eller kan det godkendes i nuværende indhold og form? 
 
Referat: 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Meddelelser (fra elevrepræsentanter, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, formand, 
forældrerepræsentanter, Byråd) – punkt til orientering (ca. 20 min.) 
 
Referat:  
Elevråd: 
Ledelsen: 1) Vi arbejder mod at flytte konfirmationsforberedelsen til 7. kl. fra skoleåret 
2024/2025. 2) Der afholdes Pædagogisk Forum for alle medarbejdere på Helsingør Skole den 10/3 
fra kl. 14.45. Dette betyder, at SFO (og klub) lukker kl. 14.30. 3) Nordvestskolen afholder 
pædagogisk dag den 28/4, hvor der planlægges med at lukke undervisningen kl. 12.00. 4) 
Indskrivningstal for kommende 0.kl.  
Medarbejderrepræsentanter:  
Fungerende formand:  
Forældrerepræsentanter:  
Byråd: 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Evt. – punkt til orientering (ca. 10 min.) 
 
Referat: 
___________________________________________________________________________ 
Mødeplan: 21/3, 26/4, 23/5. 
 
Venlig hilsen 
  
Carsten Hansen    Kari Jørgensen 
Formand for Skolebestyrelsen      Skoleleder 
Helsingør Skole    Helsingør Skole 


