
 

 

  

Referat af møde i Skolebestyrelsen  
Onsdag d. 7. februar 2018 fra 19.00 – maks 21.30 på 
Gurrevej.  
 
 

Dirigent: Jan 

 

Afbud: Sacdiyo 

Fraværende: Frank, Collette, Karsten, Morten 

 

Stort velkommen til Silas Drejer, ny repræsentant fra Byrådet. 

_________________________________________________________________________ 

 

1.Økonomi – punkt til orientering, drøftelse og godkendelse/beslutning (ca. 40 min.) 

 

 Vi får besøg af Mikkel Elkjær som er områdeleder i Center for Økonomi og Ejendomme, 

og Lene Jepsen, Helsingør Skoles økonomimedarbejder. 

 Status gennemgås. 

 Fremtidsperspektiver gennemgås. 

 

Referat: 

Punktet blev udsat til næste skolebestyrelsesmøde som er den 8/3, pga. sygdom. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Høring af forslag til ny budgettildelingsmodel for skoler i Helsingør Kommune – 

punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 45 min.) 

 

Ledelsen arbejder på et forslag til høringssvar som vil blive eftersendt (tidligt i næste uge). 

 Baggrund vendes og drøftes 

 Forslag til høringssvar gennemgås 

 Kommentarer og rettelser gennemgås. 

 Deadline for høringssvar er fredag den 9/2 kl. 12.00. 

 

Referat: 

Forslag til næsten færdigt udkast, uddelt og læst. 

Der var generelt manglende forståelse i skolebestyrelsen overfor, at administrationen (DS + 

direktør) vil anbefale at overgå til en model, som rammer SN (Skolerne i Snekkersten) og HS 

(Helsingør Skole) med en budgetreduktion på flere mio. Dette på trods af, af skolerne ligger i 

kommunens mest udsatte områder. 

 

Der blevet givet udtryk for, at skolebestyrelsesarbejdet har ændret sig fra at handle om 

skoleudvikling, til for det meste at handle om økonomi og nedskæringer. 

Skolebestyrelsen var af den overbevisning, at det kan blive svært fremadrettet at rekruttere 

medlemmer, hvis ikke man centralt i kommunen ændrer strategi og omtale af skolerne. 

 



 

 

Skolebestyrelsen gav tydeligt udtryk for, at den går ud fra at alle politikere i Børne- og 

Uddannelsesudvalget får tilsendt det fulde høringssvar, og at alle forbehold og bekymring 

bliver fremlagt for udvalget. 

 

Kari tilretter høringssvaret, hvorefter det sendes ud til kommentering. Kommentarer skal være 

sendt til Kari senest torsdag den 7/2 kl. 22.00.  

___________________________________________________________________________ 

 

3. Høring og kommentarer til kvalitetsrapporten – orientering, drøftelse og beslutning 

(ca. 20 min.) 

 

 Bilag er sendt på mail den 30/1  

 Skolebestyrelsen har mulighed for at komme med kommentarer, jf. høringsbrevet 

(også i mailen) 

 

Referat: 

Kari skriver et forslag til kommentarer. Disse sendes senest den 22/2. 

___________________________________________________________________ 

 

4. Skolebestyrelsesvalg – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 20 min.) 

 

Jan fortæller fra mødet den 29/1 med andre storskoler på Sjælland, og den inspiration vi der 

fik bl.a. i forhold til skolebestyrelsesvalget. 

 

 Se vedhæftede tids- og procesplan fra DS (Center for Dagtilbud og Skoler) 

 Hvordan griber vi det an? 

 

Referat: 

Formanden fortalte lidt fra mødet med skolebestyrelsesformænd fra andre storskoler på 

Sjælland, hvor også Forældre & Skole var repræsenteret. 

Vi blev opfordret til at udfordre systemet opad, i forhold til at være mere på barrikaderne. Det 

er vigtigt at skolebestyrelsesmedlemmerne er aktive i forhold til det politiske niveau. 

 

Elevrådet inddrages med små filmklip til hjemmesiden, hvor vi med små film beskriver hvad 

laver man egentlig i en skolebestyrelse, og også om hvorfor eleverne synes det er væsentligt 

at deres forældre engagerer sig. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Meddelelser (fra elevrepræsentanter, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, 

formanden, forældrerepræsentanter, Byråd) – punkt til orientering (ca. 20 min.) 

 

Elevrepræsentanter: intet. 

Ledelsen: 1) Orientering i forhold til antal 0. klasser kommende skoleår: vi opretter 8 klasser. 

4 på KO og 4 på GU. 2) Ansættelse af afdelingsleder: vi har et jobopslag ude, og vi har 

planlagt ansættelsessamtaler den 26/2. 3) Leder vil være fraværende i ca. 14 dage: Anders 

skal knæopereres den 23/2, og vil have ca. 14 dages sygefravær efterfølgende. 4) 

Lederseminar for HS ledere den 15/3 og 16/3: ledelsen deltager ikke i nogen 

ledelsesseminarer afholde af skolelederforening, hverken på landsplan eller regionalt. Dette 

pga. økonomi. Vi har dog valgt at afholde et ledelsesdøgn for lederne på HS den 15/3 og 16/3, 

hvor vi skal arbejde med udviklingen af skolens ledelsesteam. 5) Mette P (familievejleder) og 



 

 

Maria (kommunikationsmedarbejder) har sagt deres stillinger op, da de begge har fået nye 

job. Stillingerne bliver ikke genbesat pga. skolens økonomiske situation. 

Medarbejderrepræsentanter: 1) Medarbejderne er spændt på resultatet af OK18.  

Formanden: intet. 

Forældrerepræsentanter: intet. 

Byråd: 1) Silas fortalte, at de venter spændt på alle høringssvarene i forhold til ny 

ressourcetildelingsmodel. Han fortalte at politikerne læner sig op ad den anbefaling som 

administrationen kommer med. Den 12/3 træffes afgørelsen i forhold til administrationens 

anbefaling, i forhold til høringssvarene. 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

Referat: 

Intet. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jan Dalgaard   Kari Jørgensen 

Formand for Skolebestyrelsen  Skoleleder 

Helsingør Skole   Helsingør Skole 


