
 

 

  

Dagsorden til møde i Skolebestyrelsen  
Tirsdag d. 2. oktober 2018 fra 19.00 – 21.30 på Skolen ved 
Gurrevej.  
 

 

Dirigent:  

 

______________________________________________________________________ 

 

1.Økonomi – punkt til orientering og drøftelse (maks. 45 min.) 

 

Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager i punktet. Mikkel laver en 

gennemgang af økonomi set med kommunale briller, og dykker efterfølgende ned i Helsingør 

Skoles økonomi. 

Lene Jepsen, økonomisekretær på Helsingør Skole, deltager også i punktet. 

 

Punktet er til orientering og oplysning i forhold til både den kommunale økonomi, og Helsingør 

Skoles økonomi. 

 

Referat: 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Forretningsorden – punkt til beslutning (ca. 5 min.) 

 

Punktet blev drøftet til sidste møde, og der var ingen forslag til justeringer. 

Forretningsorden i sin nuværende form indstilles derfor til beslutning. 

 

Referat: 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Princip for 1) Politik til bekæmpelse af mobning på Helsingør Skole, og 2) Princip 

for klassedannelse på Helsingør Skole – punkt til beslutning (ca. 10 min.) 

 

Ad. 1: 

Der var ingen justeringsforslag til Politik til bekæmpelse af mobning på Helsingør Skole, 

hvorfor punktet indstilles til beslutning. 

 

Ad. 2: 

Der var forslag om et par justeringer (er sat ind i bilaget med rødt). Med disse justeringer på 

plads, indstilles punktet til beslutning. 

 

Referat: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

4. Forældreinvolvering – punkt til orientering, drøftelse og godkendelse (ca. 30 min.) 

 

Dette punkt er en politisk bestilling, og vi skal inden jul melde tilbage til DS (Center for 

Dagtilbud og Skoler) hvilke tiltag vi vil gå videre med. Kommunen har entreret med firmaet 

Resonans som vi får nogle konsulent bistand fra (for 15.000.-). Ledelsen giver en melding fra 

firmaet på mødet. 

Kunne involvering af kontaktforældre på Helsingør Skole være vores fokus? 

 

Referat: 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Høring: Delegering af klagebehandling i forbindelse med mobning - punkt til 

orientering, drøftelse og godkendelse (ca. 30 min.) 

Bilag er mailet til skolebestyrelsen den 23/9-18. 

Ledelsen arbejder på et forslag til høringssvar som skolebestyrelsen får mailet ud inden mødet 

den 2/10, om muligt. 

 

Referat: 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Meddelelser (fra elevrepræsentanter, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, 

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

 

Referat:  

Elevråd: 

Ledelsen: 

Medarbejderrepræsentanter: 

Formanden: 

Forældrerepræsentanter: 

Byråd: 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Evt. – punkt til orientering (ca. 10 min.) 

 

Punkt til mødet i november: kommunikation og forventningsafstemning interne i 

skolebestyrelsen. 

 

 

Referat: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jan Dahlgaard   Kari Jørgensen 

Formand for Skolebestyrelsen  Skoleleder 

Helsingør Skole   Helsingør Skole 


