
 

 

  

Referat af møde i Skolebestyrelsen  
Mandag d. 28. august 2017 fra 19.00 – 21.30 på Gurrevej.  
 
Afbud: Christian, Jesper, Flemming, Frank 

 

Fraværende uden afbud: Morten, Karsten 

 

 

Dirigent: Jan 

 

 

Velkommen til vore to elevrådsrepræsentanter, Nina fra Nordvestskolen og Loui fra SiB. 

_________________________________________________________________________ 

 

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: 

De to lærerrepræsentanter fra 4. årgang på SiB fortalte om baggrunden for dette projekt. 

Idéen er kommet som en udløber fra Boost kommunens innovative satsning, samt 

udskolingens innovative linjeforløb (SiB). 

 

Projektdagen (fredage) starter med morgensang, og afsluttes med sang. Der bliver forskellige 

events eleverne skal deltage i, eks. synge i kirken før jul, pop-up event i Bycenteret. 

 

Eleverne er opdelt på kryds og tværs på hele årgangen. 

 

Første projekt hedder ”fællesskab og leg”. Produktet ved afslutning af forløbet er, at eleverne i 

mindre grupper skal have udviklet en leg. Denne måde at ’undervise’ på hedder case-based 

learning. 

 

Tema nr. to hedder ”UNESCO-haven, den bæredygtige landsby”, hvor der bl.a. samarbejdes 

med Aarstinderne ”Haver til maver” og Nyruphus. 

 

Det sidste tema er ”UNESCO – vores kulturarv Kronborg”. Produktet her er, at eleverne skal 

udvikle en skoletjeneste. 

 

Der bliver evalueret og lavet dokumentation. 

Forældrene må gerne komme og være med i løbet af dagen. 

 

Bestyrelsen er begejstret og bakker fuldt op om forløbet. 

 

 

 



 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

 Orientering ved Søren Pedersen og Leo Bilgrav Nielsen. 

 

Referat: 

Leo Bilgrav Nielsen, afdelingsleder fra Nordvestskolen fortalte om videreudviklingen af 

linjeforløbet for udskolingen.  

 

Nordvestskolen vil gerne have en skarpere profil som skole, hvor der også fokusere på 

dannelse, og på skolen som en del af nærmiljøet. Skolen arbejder målrettet på bedre 

skoledannelse. 

Leo fortalte om udviklingen af linjerne via følgende funkter: 

 Elevens dannelse – de 8 gyldne 

 Talent – potentiale – præstation 

 Samarbejde med ’Gang i Nordvest’ 

 Elevløftprogram på Nordvest 

 En anderledelse onsdag 

 Valgfag  

 Holddannelse 

 Åben skole – i samarbejde med foreninger, eks. med triatlonlinjen og svømmehallen i 

forhold til ekstra træningstider 

 Sammenhængskraft – tøjpakke – sponsor. 

  

Skolebestyrelsen beder skolen være opmærksom på, at ikke det bliver et pres på alle elever i 

forhold til at der skal købes tøjpakke. 

 

Skolebestyrelsen oplever projektudviklingen som super spændende, og ser frem til at blive 

holdt opdateret på dette fremadrettet.  

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

 Opstart på skolerne 

 Elevtal 

 SommerCamp for SFO og klub 

 

Referat: 

Opstarten på skolerne er gået efter planen, om end vi havde et par læreropsigelser lige op til 

sommerferien. Lige med undtagelsen af én stilling i modtageklassen, er de ledige stillinger 

besat.  

Udskolingseleverne fra SiB pendler til Gurrevej, hvor de har alle naturfag. Dette fordi vi ikke 

har faglokaler på SiB, før nybyggeriet står færdigt i sidste halvdel af 2019. 

Elevrådsrepræsentanten fra SiB fortæller, at eleverne er lidt ærgerlige over at miste 2 x 

frikvarter om ugen. Skolebestyrelsen foreslår at han kontakter ledelsen lokalt. 

 

Elevtallet bliver endeligt opgjort den 5/9, og vil komme på som punkt igen på næste 

skolebestyrelsesmøde. Elevtallet er faldende, bl.a. har vi en 0.kl. mindre end sidste skoleår. 

 



 

 

SommerCamp for SFO og klubbørn. Kommunen er på vej med en evaluering, men der er 

positive meldinger fra forældre på en vellykket sommercamp. 

___________________________________________________________________________ 

 

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

drøftelse og beslutning (ca. 20 min.) 

 Se bilag 

 

Referat: 

SKB har fuld tillid til at lærernes ansøgning er baseret på erfaring og faglighed, og bakker 

derfor op om ansøgningen. 

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

Vi skal have afholdt suppleringsvalg. Ledelsen og formanden arbejder videre med planen, og 

dette punkt tages op igen på næste skolebestyrelsesmøde. 

__________________________________________________________________________ 

 

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: 

Formanden og skolen beslutter en dato, og formulerer en invitation. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Meddelelser (fra elevrepræsentanter, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, 

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

 

Elevrepræsentanter: a) Udskolingseleverne på SiB er rigtig kede af standarden på lokalerne på 

SiB. Dette skal op i standard i forhold til hvordan lokalerne bruges. Lokalerne skal bruges med 

respekt, også selv om de er i dårlig forfatning. 

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

naboorienteringsmøde, første spadestik tages af borgmesteren og 10 elever fredag den 15/9 

kl. 10.00, sponsing starter den 4/10 og efterfølgende påbegyndes udgravningen, c) sanering 

og renovering på Nordvestskolen. Der arbejdes flere steder på skolen, men vi mangler stadig 

en dato for hvornår man tager hul på renoveringen af hallen, som er blevet lukket. 



 

 

Medarbejderrepræsentanter: a) Lærerforeningens klubmedlemmer på SiB har sendt et brev 

om bekymringen for den økonomiske situation; flere undervisningstimer, antal ture ud af 

huset er blevet reduceret, og der er reduktion i indkøb af engangsmaterialer. 

Vi har brug for de gode historier om det som går godt. Lærerne oplever det tungt at være en 

del af alt det dystre som skrives i pressen. 

Formanden:  

Forældrerepræsentanter: intet. 

Byråd: ikke til stede. 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

Referat: 

Intet. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jan Dalgaard   Kari Jørgensen 

Formand for Skolebestyrelsen  Skoleleder 

Helsingør Skole   Helsingør Skole 


