
 

 

  

Referat af møde i Skolebestyrelsen  
Mandag d. 23. januar 2017 fra 19.00 – 21.30 på 
Nordvestskolen.  
 

 

Dirigent: Adelene 

Afbud: Jan, Christian, Leif 

Fraværende: Karsten, Morten 

_________________________________________________________________________ 

 

1.Skoleårets planlægning – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 50 min.) 

 

 Linjer: erfaringer fra i år, planer for næste år 

 Antal kommende 0.klasser 

 Kapacitetstilpasning 

 UUV 

 Fagfordeling 

 HP: erfaringer 

 

Referat: 

Linjer  

Nordvest kører fag- og linjehold fra 8.30 – 11.45 hver onsdag. Linjerne er oprette på 7.-

8.klassetrin. Vi har følgende linjer: 1) Krop og bevægelse, 2) Kultur og sprog, 3) Natur og 

matematik, 4) Firmaet. Der laves hold på tværs af eksisterende klasser, og der vælges for et 

skoleår ad gangen. 

5., 6. og 9. årgang har fagdage på samme tidspunkt. 

 

Skolen i Bymidten kører linjer på 7.- 8. årgang hver onsdag fra 8.00 – 14.00. 

På linjedagen arbejdes der innovativt o kreativt, og lægger sig op ad kommunens 

innovationsfokus. Vi har følgende linjer: 1) Teknologi og science, 2) samfund og kultur, 3) 

Kommunikation og medier.  

På et skoleår kommer man gennem alle tre forløb, som er opdelt i 10-12 ugers forløb. Man er i 

sin stamklasse. 

 

Generelt: eleverne både på NV og SiB, er meget glade for linjedagen. De oplever at lære 

meget, og de oplever også at de kan bruge det de lærer, ind i de øvrige fag. Eleverne udtaler, 

at de kan anvende den anden faglighed som ligger i linjerne. 

 

Antal kommende 0.kl. 

Vi går fra 9 klasser indeværende skoleår, til 7 klasser næste skoleår. 

 

Kapacitetstilpasning 

Medarbejderne blev varslet den 19/1, at en antal medarbejdere indstilles til opsigelse med 

udgangen af dette skoleår. Dette skyldes primært to ting: 1) klassesammenlægninger grundet 

en elevbaseret ressourcetildeling, 2) fald i kommende 0.kl. fra 9 indeværende skoleår til 7 

kommende skoleår. 

 



 

 

UUV 

Nuværende model fungerer fint fra 0.-5./6.kl. Modellen opleves ikke hensigtsmæssig i 

udskolingen, hvorfor der arbejdes på en anden model for udskolingen, som skal være 

finansieret efter samme model som tidligere. Skolebestyrelsen vil få modellen fremlagt, lige så 

hurtigt den er klar. 

  

Fagfordeling  

Der er planlagt med 4 x fagfordelingsmøder i foråret. Matematik, dansk og historie er bundet 

på timetal (UVM). Vi underviser i hele fagrækken, altså alle folkeskolens fag.   

 

HP – High Performance 

Vi har lige afholdt midtvejsevaluering, med fagpersonerne. 

De foreløbige erfaringer set fra elevernes synspunkt, er meget positive. Indsatsen er for elever 

som underpræsterer i forhold til deres evner. 

Projektet køres på følgende afdelinger og klassetrin: 

- Skolen ved Gurrevej, 2. og 3. kl. 

- Skolen i Bymidten, 5. og 6. kl. 

- Nordvestskolen, 6. og 7. kl. 

 

Vi laver en endelig evaluering tættere på foråret, hvorefter punktet igen tages op i 

skolebestyrelsen. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Princip for klassesammenlægning – punkt til drøftelse og beslutning (ca. 20 min.) 

 Efter drøftelserne på sidste skolebestyrelsesmødet, skal vi på dette møde tage 

beslutning om, det endelige princip. Se vedhæftede bilag. 

  

Referat: 

Princippet er godkendt. 

Tid og procesplan laves efterfølgende, og vedhæftes princippet som bilag, når disse er på 

plads. 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Økonomi – orientering (ca. 15 min.) 

 Bilag følger 

 

Referat: 

Vi går ud af 2016 med et merforbrug på omkring 3,4 mio. 

Merforbruget skyldes primært manglende klassesammenlægninger i forhold til elevtal, og en 

ekstraudgift på 1,2 mio til specialskoler. 

 

Skolen skal aflevere revisionsrapport til april, hvor vi påfører forklaringer til merudgiften. 

Skolebestyrelsen får revisionsrapporten fremlagt når den er færdig. 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Tema til storforældremøde – drøftelse og beslutning (ca. 30 min.) 

  Som aftalt på sidste skolebestyrelsesmøde, har alle fra skolebestyrelsen gjort sig 

tanker om, og kommer med idéer til tema for dette møde 

 Dato aftales 

 



 

 

Referat: 

Forslag til tema: Invitere Børne- og Uddannelsesudvalget: vision for skoleområdet. Hvad har 

de haft af initiativer og signaturprojekter i denne valgperiode? Succeser i forhold til disse?  

 

Begrundelsen for dette tema er, at skolebestyrelsen har en stor interesse i folkeskolens 

fremtid i Helsingør Kommune, og med særligt fokus på Helsingør Skole. 

 

Formanden skriver til udvalget og aftaler dato for møde med formanden for Børne- og 

Uddannelsesudvalget. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Meddelelser (fra elevrepræsentanter, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, 

formanden, forældrerepræsentanter, Byråd) – punkt til orientering (ca. 30 min.) 

 

Referat:  

Elevråd: intet. 

Ledelsen: 1) Rapport vedr. inklusion 2016: når denne er endelig, fremlægges den for 

skolebestyrelsen. 2) Analyse af specialområdet: der er en analyse af specialområdet på vej. 

Ledelsen holder skolebestyrelsen orienteret.  

Medarbejderrepræsentanter: Den kommende prikkerunde fylder meget blandt medarbejderne. 

Vi har Boost udfordringsuge her i uge 4. Ugen handler om sundhed. Medarbejderne har 

blandet holdning til Boost. 

Formanden: intet. 

Forældrerepræsentanter: prikkerunden fylder også hos eleverne i forhold til 

klassesammenlægninger og hvilke lærere som bliver tilbage. 

Byråd: 1) Boost – mange er glade for det. En del af meningen var at give medarbejderne 

redskaber til anderledes undervisning. 2) Det er svært at få Byrådet til at sende flere penge til 

skolerne, når vi ligger på 6. pladsen på landsplan i forhold til at bruge flest penge på skolerne. 

Der kigges på budgettildelingsmodellen. 3) Der skal kigges på hele fritidsdelen i løbet af 2017. 

4) Faglokalerne i fysik/science på Tibberupskolen (Espergærde), Skolerne i Snekkersten og 

Nordvestskolen, bliver renoveret i løbet af foråret 2017. Madskoleprojektet på Nordvestskolen 

er besluttet udsat til budget 2018. 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

Referat: 

Trafik omkring skolerne: 

Det er blevet helt fornuftigt omkring Skolen ved Gurrevej. Der er store udfordringer ved 

Kongevej, lidt i kl. 8.00. 

___________________________________________________________________________ 

 

Næste møde: 2/3, 24/4, 23/5 

 

 

Venlig hilsen 

 

Kari Jørgensen 

Skoleleder    
 


