
 

 

  

Referat af møde i Skolebestyrelsen  
Tirsdag d. 19. marts 2019 fra 19.00 – 21.30 på Skolen ved 
Gurrevej.  
 

 

Afbud: Stig, Sebastian, Signe, Mette 

 

Dirigent: Seema 

______________________________________________________________________ 

 

1.Procesplan for AULA – punkt til orientering, drøftelse og evt. beslutning (ca. 30 min.) 

 

Gæster: Leo Bilgrav Nielsen, afdelingsleder på Nordvestskolen (NV) og Mette Witt Rantzau, 

afdelingsleder på Skolen i Bymidten (SiB). 

 

Referat: 

Formål: videreudvikle HS kommunikation fra ’Kommunikationsraketten’ til ’den gode skole-

hjem kommunikation’. 

Målet: er i implementeringen af Aula ved inddragelse af forældre, elever og lærere at lave et 

kodeks for god skolekommunikation. 

 

Se dias fra Mette og Leos gennemgang. 

 

Maria Akselvoll kommer til HS medarbejdere den 5/8. 

 

Der bliver inviteret til kontaktforældremøde på skolerne, matrikelvis. Skolebestyrelsen 

opfordrer til, at der evt. inviteres lidt bredere. Man kan evt. Høre kontaktforældrene, hvem de 

tænker der også kan peges på. 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Orientering om ledelsessituationen på Helsingør Skole – punkt til orientering (ca. 5 

min.) 

 

Referat: 

Annemette Guttormsen starter som afdelingsleder på Helsingør Skole, Afd. Kongevej (KO) pr. 

1/4-19. 

Vi har en vakant lederstilling på Skolen ved Gurrevej (GU). Stillingen bliver slået op omkring 

påskeferien, og vi regner med at have stillingen besat pr. 1/8-19. 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Skoleårets planlægning – punkt til orientering og drøftelse (ca. 20 min.) 

 

 Orientering om planlægningen 

 Orientering om ændringer i folkeskoleloven pr. 1/8-19 og pr. 1/8-20. 

 

Referat: 

Dias vedr. ændringer som følge af lovforslag, følger som bilag. 



 

 

Orientering om hvordan vi arbejder med skoleårets planlægning.  

Synergier og samarbejde mellem skolerne, eks. omkring sproglærere. 

Skolerne melder først ud lærerbesætning, skemaer mv. når alt er gået op. 

 

Ændringer i Folkeskoleloven forventes fremsat her i foråret. Ændringerne vi forventer er: 

- Kortere skoleuge i indskolingen, fra 30 timer til 27 timer og 45 min. fra 1/8-19 

- § 16B: forenkling i forhold til at anvende denne § i forhold til mellemtrin og udskoling 

- Kvalitetsløft af UUV 

Resten af ændringerne kan se i bilaget vedr. ændringer, og er først gældende fra skoleåret 

20/21. 

 

Der forhandles på en aftale mellem kommunen og Helsingør Lærerforening. Det er et politisk 

ønske, at der skal indgås en aftale. Aftalen er ikke på plads endnu. 

___________________________________________________________________ 

 

4. Høring vedr. lukkedage for dagtilbud, SFO og klub i 2020 – punkt til orientering, 

drøftelse og beslutning (ca. 15 min.) 

 

 Forslag til svar er vedhæftet denne reviderede dagsorden. 

 

Referat: 

Godkendt. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Rygning blandt elever – punkt til orientering og drøftelse (ca. 20 min.) 

 

Ifølge kommunens regler, skal rygere forlade kommunens matrikler inden der må ryges. 

Elever som har tilladelse til at forlade skolen i frikvarter (udskolingen), har i dag mulighed for 

at ryge når de forlader skolens område. 

 

Hvad er skolebestyrelsens holdning til at elever kan ryge i skoletiden? 

 

Referat: 

Hermed nogle af tankerne som blev vendt på mødet: 

Hvis eleverne må forlade skolen, vil det være svært at overholde et forbud. 

Rygeforbud i skoletiden, ja, men eleverne i udskolingen bør fortsat have mulighed for at 

forlade skolens matrikel i pauserne.  

Standardskrivelse til forældrene hvis vi opdager at eleverne ryger. Konsekvensen er, at 

forældrene bliver informeret med det samme (standard skriv). 

Medarbejdere bliver dårlige forbilleder, hvis de ryger i arbejdstiden. 

Klare rammer og holdning fra skolen om, hvad vi forventer og hvilke stil vi går ud af. 

 

Konklusion: 

Vi vil gerne begrænse elevernes rygning i skoletiden, men vi er ikke enige om, vejen der til. 

Appellere til, at medarbejderne ikke er synlige for skolens elever, hvis de ryger. 

Skolebestyrelsen overvejer at lave en generel sundhedsprincip, fordi vi tager læring 

alvorlig! 

 

Sundhedsprincipudvalg: 

Seema, Brit, Lone, Louis. Seema er tovholder. 



 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6.  Princip for skole/hjem – punkt til orientering og drøftelse (ca. 25 min.) 

 

Ledelsen arbejder med teksten. 

 

På mødet skal skolebestyrelsen drøfte og komme med forslag til en overordnet plan for 

kontaktforældre opgaven på Helsingør Skole. 

 

Referat: 

Punktet blev udsat til næste gang. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Eksterne medlemmer til bestyrelsen – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 

15 min.) 

 

Hvilke bagrund/fokus skal de 2 x eksterne medlemmer have? 

I sidste periode havde skolebestyrelsen besluttet en repræsentant fra erhvervslivet, og en fra 

integrationsrådet. 

 

Hvem fra bestyrelen tager ’bolden’ her fra? 

 

Referat: 

Forslag: 

SSP: Britt 

Ungdomsuddannelserne: Jan, Seema 

Gang i Nordvest: Seema 

Ungerådet: Louis 

Jens Erik Nyborg Larsen: Seema 

Integrationsrådet: Silas. 

 

Der undersøges hvorvidt ovenstående personer har tid og interesse for at deltage i 

skolebestyrelsesarbejdet. 

Punktet tages op igen på næste møde. 

 

To medlemmer af skolebestyrelsen forlader arbejdet: 

- Dalia 

- Mette Marie. 

Jan/formand og ledelsen kontakter de to næste på listen (nuværende suppleanter) på Skolen 

ved Kongevej (KO). 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Meddelelser (fra elevrepræsentanter, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, 

formanden, forældrerepræsentanter, Byråd) – punkt til orientering (ca. 15 min.) 

 

Referat:  

Elevråd: intet. 

Ledelsen: 1) Info om byggeriet: forsinket med ca. 2 mndr. Dette betyder at kommende 0.kl. 

og kommende 1.kl. først rykker over med SFO i sommerferien. Bygning 2 (faglokaler) 



 

 

forventes klar til ibrugtagning til opstart af nyt skoleår.  2) VR: skolen indgår samarbejde med 

Khora vedr. VR. Vi har haft samarbejde vedr. workshop for alle 6.-8.kl. indeværende år. 

Indsatsen forankres på Nordvestskolen (NV). 3) Indsats i forhold til skolerenoveringer: der er 

nedsat en arbejdsgruppe under Center for Økonomi og Ejendomme (ØE), som skal kigge på og 

sikre at den pædagogiske tænkning gennemsyrer fremtidens renoveringer. Kari har en plads i 

denne gruppe. 4) Registrering af mobning: et firma som udvikler en form for Whistleblower 

system for mobning i skoler har kontaktet Kari, i forhold til om vi kunne være interesseret i at 

høre nærmere. 5) Der er lige varslet at der kommer en høring vedr. budgetmateriale med 

høringsfrist 23/5. Kommunen regner først med at sende høringsmaterialet ud den 13/5. 

Medarbejderrepræsentanter: Medarbejderne på Skolen i Bymidten (SiB) glæder sig til 2/1-20, 

hvor personalegruppen igen bliver samlet. Det at skulle samle arbejdspladsen igen, bliver 

vigtig og stor opgave. 

Formanden: intet. 

Forældrerepræsentanter: intet. 

Byråd: Der er merforbrug på de tre store områder, og Børne- og Uddannelsesområdet skal 

finde 7 mio. 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

Referat: 

Intet. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jan Dahlgaard   Kari Jørgensen 

Formand for Skolebestyrelsen  Skoleleder 

Helsingør Skole   Helsingør Skole 


