
 

 

  

Referat af møde i Skolebestyrelsen  
Mandag d. 7. oktober 2019 fra 19.00 – 21.30 på Skolen 
ved Gurrevej.  
 
Velkommen til elevrådsrepræsentanterne, Nadia Mikkelsen 

(formand) fra Nordvestskolen og Kirsten Bak Stensgaard fra 

Skolen i Bymidten. 

 

Afbud: 

Silas, Jens, Lise, Seema, Sebastian. 

 

Suppleant for Seema: 

Carsten.  

 

Ordstyrer: 

Jan. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Økonomi – punkt til orientering, drøftelse og godkendelse (ca. 60 min.) 
Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi og Ejendomme og Lene Jepsen, økonomisekretær på 

Helsingør Skole, deltager i punktet. 
 
Punktet indeholder en gennemgang af den kommunale økonomistyring, og gennemgang af 
2019 for Helsingør Skole, samt et kig ind i de kommende år. 
 
Referat: 
Lene Jepsen var forhindret i at deltage i punktet. 

Indledningsvis gennemgik Mikkel Elkjær, hvordan statens budget et bygget op, og hvordan 
kommunerne tildeles økonomi.  
Helsingør Kommune har 1,1% af befolkningsmassen i Danmark, og det er ca. det, kommunen 
tildeles budget efter. 
 
Mikkel gennemgik kommunens opbygning og kontrol med skolernes økonomi. Han gennemgik 
også status for Helsingør Skole, både historisk og fremadrettet. 
 
Helsingør Skole regner med at komme ud af 2019 med et mindreforbrug (+). 
Skoledelen genererer et meget lille plus, mens SFO bringer et stort plus med videre. Dette 
skyldes primært en overførsel (mindreforbug) i 2018, samt tilbageholdenhed i forhold til 
ansættelser pga. fald i børnetal. Nygård Skoles forventede mindreforbrug skyldes flere elever, 
hvilket giver større indtægt. Der ansættes løbende, men dette slår ikke fuldt igennem før i 
2020. 
Der er stramt fokus på skoledelen, og at løbende tilpasse i forhold til det tildelte budget. 

___________________________________________________________________________ 
 



 

 

2.  Princip for SFO – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 30 min.) 
Karina Madsen, SFO GU og Helle Simming, SFO SiB, deltager i punktet.  
Vi kommer med et kort oplæg til princip for SFO, som efterfølgende drøftes. 
 

Referat: 
Karina Madsen var forhindret i at deltage i aften, men Helle Simming som er leder for SFO på 
Skolen i Bymidten, deltog i punktet. 
 
Fredag den 4/10 blev forslag til princip for SFO rundsendt til skolebestyrelsen. 
 
Der var følgende kommentarer til forslaget: 
Tryghed: skal der flere ord på/en vurdering af hvornår et fagligt samarbejde mellem lærer og 
pædagog er tæt? 
Overgange: kan man bruge ordet sammenhæng i stedet? 
Skærpe pind tre. Forpligtige sig lidt mere. 
 
Princippet sendes hermed retur til skriveværkstedet, og tages op igen på næste 
bestyrelsesmøde. 
___________________________________________________________________________ 

 
3. Kommunikation og AULA – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 30 min.) 

o Status på udrulning af AULA 
o Kommunikation på Helsingør Skole, inkl. retningslinjer 
o Skole-hjem kommunikation fremadrettet. 

 
Referat: 

I uge 43 rulles AULA ud, og i uge 45 lukkes intra helt. Vi er ved at gøre os helt klar til denne 
overgang. 
 
Skolebestyrelsen blev præsenteret for den kommunikation som lige om lidt sendes ud fra 
skolen, i denne forbindelse (Aula åbner). Skolebestyrelsen tænker det er væsentligt at skolen 
indskærper, at kommunikationen med skolen udelukkende foregår i dette fora, eller mundtligt.  
Skolebestyrelsen ser gerne, at den forældrekommunikation som forældre imellem i dag foregår 
på FB kommer over i Aula. 
 
Eleverne peger på, at de ikke er blevet inddraget i processen omkring Aula. Dette noterer 
skolen sig, og vender til bage her til. 
Der er behov for forskellig detaljeringsgrad i kommunikationen, afhængig af om der er tale om 
indskoling, mellemtrin eller udskoling. 
 
Forslag: Kan man starte op fælles med eleverne mandag efter efterårsferien, eller hvertfald en 

af de første dage efter ferien? 
___________________________________________________________________ 
 
 
4. Sundhedsudvalg – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 10 min.) 

o Status 
 

Referat: 
Ingen aktivitet siden sidste møde. 



 

 

 
Skolebestyrelsen talte om, hvor vi er i forhold til ”En røgfri skole” – hvad er eks. konsekvensen 
for en elev som ryger i skoletiden? 
SSP fortalte, at der pt. indsamles informationer rundt omkring i landet, der hvor man har 

indført røgfri skole. Efterfølgende vil Helsingør Kommune lave et grundlag for en sådan 
beslutning, og retningslinjer for skolerne i forhold til at overholde dette. 
__________________________________________________________________________ 
 
5. Meddelelser (fra elevrepræsentanter, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, 
formanden, forældrerepræsentanter, Byråd) – punkt til orientering (ca. 15 min.) 
 
Referat:  
Elevråd: 8. årgang på Skolen i Bymidten kommer ikke på lejrskole, da madlejren ultimo 6. 
klasse, regnes for lejrskole. De to elevrepræsentanter er ikke enige i, at der nødvendigvis skal 
klassesammenlægges mellem 6. og 7. årgang (på Skolen i Bymidten).  
Ledelsen: 1) Forældrearrangement med Thomas Skovbo tirsdag den 8/10. Skolen håber der 
bliver et rigtigt godt fremmøde. 2) Nyt fra skolerne. Henrik Persson startede som ny 
afdelingsleder på Nordvestskolen den 1/10.  3) Indvielse af Skolen i Bymidten. Den 15/1 kl. 
14.00 er der officiel indvielse for inviterede gæster. Den 17/1 kl. 15.00 er der intern indvielse. 

Begge gange med deltagelse af Borgmesteren. 4) Informationsmøde for kommende 0.kl. 
afholdes mandag den 18/11 kl. 19.00 – 20.00. Vi laver en ny model i år, og håber det bliver 
en succes. 5) Kari deltager i et snarligt HS elevrådsmøde, hvor principper mv. gennemgås. 
Medarbejderrepræsentanter: intet. 
Formanden: Jan laver en kort afrapportering til forældrearrangementet i morgen. 
Forældrerepræsentanter: intet. 
Byråd: ikke til stede pga. budgetforhandlinger. 

___________________________________________________________________________ 
 
6. Evt. – punkt til orientering (ca. 5 min.) 
 
Referat: 
Intet. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Jan Dahlgaard   Kari Jørgensen 
Formand for Skolebestyrelsen  Skoleleder 

Helsingør Skole   Helsingør Skole 


