
 

 

Referat af møde i Skolebestyrelsen  
Tirsdag d. 26. september 2017 fra 19.00 – maks 21.30 på 
Gurrevej.  
 
 

Dirigent: Frank 

 

Afbud: Jan, Flemming, Sebastian, Collette 

 

Fravær uden afbud: Jesper, Christian, Karsten, Morten 

 

_________________________________________________________________________ 

 

1. Udviklingsprojekt på Gurrevej – punkt til orientering (ca. 20 min.) 

 Medarbejdere fra PLC – Pædagogisk LæringsCenter på Gurrevej – kommer og fortæller 

om det udviklingsprojekt som er igangsat. 

 

Referat: 

Pernille, Tine og Lisa fra Pædagogisk LæringsCenter (efterfølgende PLC) på Gurrevej, 

præsenterede det udviklingsarbejde som de har været drivkraften bag, gennem det seneste 

år. 

Efter omorganiseringen af Gurrevej til indskolings- og delvis mellemtrins skole (0.-5. årgang), 

var der brug for at også PLC ville henvende sig til denne elevgruppe. 

Ole Lund Kierkegaard har været inspirationskilden i planlægningsarbejdet. 

Visionen og målet for projektet er, at PLC skal være et sted hvor eleverne er nysgerrige når de 

går der fra, og de må også gerne have fået en splint i fingeren. 

Lærerne søgte penge hos Lærerstandens Brandforsikring, og fik 100.000 til projektet. Eleverne 

har tegnet idéer, og Thomas Dambo er kunstner på projektet. 

Fire klasser har været inde på Thomas Dambos værksted, hvor eleverne har være med til at 

male og se tingene, som i denne uge er ved at blive færdiggjort til opsætning på PLC på 

Gurrevej. Efter planen skal det hele stå klart i slutningen af denne uge, og der vil blive 

inviteret til indvielse efter efterårsferien. 

 

Det glæder skolebestyrelsen og opleve denne idérigdom og initiativ fra lærerne, og bestyrelsen 

glæder sig til at opleve PLC når det er færdigt. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Gennemgang af renovering og nybyggeri på SiB – punkt til orientering (ca. 30 min.) 

 Jan Krog Islin som er kommunens projektleder på byggeriet kommer og viser 

tegninger, etapeplan og tidsplan. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål 

vedr. byggeriet, til Jan. 

 

Referat: 

Gennemgang af bygge- og renoveringsprojektet Skolen i Bymidten. Byggeriet er planlagt 

færdigt medio 2019. Det sidste som bliver færdiggjort er terrænarbejdet, som er planlagt 

færdigt ultimo 2019. 

 

Der er lavet en plan for flytning af klasserne, mens arbejdet i de forskellige bygninger pågår. 



 

 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Brev fra HLF klub på SiB – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 15 min.) 

 Brevet er vedhæftet mailen som bilag 

 

Referat: 

Jan (formand) laver et udkast til svar, som han rundsender til medlemmerne, inden det sendes 

til HLF klub på SiB. 

 

På forespørgsel fra bestyrelsen, eftersender Kari hvad HS bruger vi på abonnementer på 

diverse læringsplatforme.  

___________________________________________________________________________ 

 

4. HS storforældremøde den 2. november kl. 18.00 – 20.00 i Perssons – punkt til 

drøftelse og beslutning (ca. 20 min.) 

 Dagsorden for mødet inkl. en plan B 

 Suppleringsvalg til SKB 

 

Referat: 

Forslag om at det bliver et møde, som udelukkende handler om politikernes prioriteringer i 

forhold til folkeskolen. Kunne det være en idé at invitere eleverne på 8. og 9. årgang med? 

 

Bestyrelsen beder Jan booke udvalget, inden der skriver ud på hjemmeside mv. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Økonomi – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 30 min.) 

 Forventet resultat for 2017 

 Prognose for 2018 

 

Referat: 

Vi har lige afleveret forventet resultat for HS for 2017, samt forklaringer på resultatet. Som 

det ser ud pt., hvor august måned er opgjort, går vi ud af 2017 med et samlet resultat på 

knapt 6,5 mio. Vi har en forventning om, at dette resultat forbedres noget inden udgangen af 

året. 

 

I forhold til 2017, har vi reduceret lønforbruget med 1,6 mio, og fuld effekt af de 

kapacitetstilpasninger vi har lavet, får vi først i 2018. 

 

Vi regner med at balancere og indhente merforbruget i 2018, men afhængig af elevtal og 

hvorvidt HS får en yderligere øgning i elever som visiteres til segregerede tilbud, vil vi – som 

det ser ud nu – lave et mindre merforbrug. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Blå Mandag – punkt til drøftelse og beslutning (ca. 20 min.) 

Hvad er skolebestyrelsens holdning til Blå Mandag?  

 

Referat: 

Bestyrelsen holdning er, at det er et forældreansvar hvorvidt eleverne kommer i skole, eller 

vælger at tage dem fri, en eller flere gange i forbindelse med Blå Mandag.  



 

 

Selv om konfirmationsforberedelse og Blå Mandag, som udgangspunkt ikke er et 

skoleanliggende, mener skolebestyrelsen ikke at dette er et slag som skal udkæmpes. Det 

væsentlige er, at eleverne generelt kommer i skole, og at forældrene overtager ansvaret for 

eleven, når de beder eleven fri. 

Helsingør Kommune kunne vælge at arrangere én Blå Mandag pr. år, hvor eks. SSP stod for 

arrangementet. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Meddelelser (fra elevrepræsentanter, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, 

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

 

Elevrepræsentanter: intet. 

Ledelsen: 1) Der har været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter. Der var fem 

medarbejdere som opstillede, og Leif og Stig blev valgt. 

Medarbejderrepræsentanter: intet. 

Formanden: ikke til stede. 

Forældrerepræsentanter: intet. 

Byråd: ikke til stede. 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

Referat: 

Der er Lærernes dag den 5. oktober. Skolerne køber lidt hygge til alle medarbejdere i en af 

pauserne denne dag. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jan Dalgaard   Kari Jørgensen 

Formand for Skolebestyrelsen  Skoleleder 

Helsingør Skole   Helsingør Skole 


