
 

 
SKOLERNE I SNEKKERSTEN 
Administrationen · Smakkevej 2 · 3070 Snekkersten 
Tlf. 4928 3500 · skolerne-i-snekkersten@helsingor.dk · www.skolerne-i-snekkersten.dk 
 
 
 
 

Referat skolebestyrelsesmøde  

Mandag den 12. september kl. 18.30 – 21.00 

Konferencelokalet på Borupgårdskolen 

 

 

Deltagere  Afbud 

Formand Alexander Houen  

Forældrerepræsentanter Trine Heller Jensen  

 Maj Britt Have x 

 Birgit Mørup x 

 Anneli Giske-Willumsen  

 Jesper Hersbro  

 Bo Jespersen x 

Medarbejderrepræsentant Jesper Petersen  

 Kristian Tougaard Olesen  

 Mette Ekelund (observatørstatus)  

Suppleant Christian Trebbien (1.)  

 Maj-Britt Voss Bertelsen (2.)  

 Niels Peder Knudsen (3.)  

 Caroline Hermann  

 Marketta Sanders  

Elevrepræsentanter -  

 -  

Ekstern repræsentant Frank S. Jensen  

Politisk repræsentant Lisbeth Læssøe (observatørstatus)  

Sekretariat (ledelse) Tanja Steffe Nøhr  

 Tue Bach Andersen  

 Mette Sabra  

 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min.) 

Godkendt 

 

 

2. Suppleringsvalg ADHD-klasserne (10 min.) 

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Der skal vælges en repræsentant fra ADHD-
afdelingen. 

 

Hvad Hvornår 

Annonce i Helsingør Dagblad og Nordsjælland 19. september 

Skriftlig meddelelse om skolebestyrelsesvalg til hjemmene 23. september 

Udarbejdelse af valgliste 28. september 

Skriftlig meddelelse om valgmøde til hjemmene 29. september 

Valgmøde 10. oktober (kl. 17.30) 

Frist - kandidatopstilling 24. oktober 

Evt. aftale om fredsvalg 31. oktober (kl. 17.30) 

Skriftlig annoncering af valg samt meddelelse til 2. november 
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hjemmene om afstemningen og adgang til 
stemmematerialet 

Valg afsluttet 30. november 
 

Godkendt 

 

Elevrepræsentanter på plads i løbet af september 

 

 

3. Trivselsmåling og Anti-mobbestrategi(45 min.) 

Punktet indledes med en principiel drøftelse af hvilken rolle bestyrelsen 

skal have i forhold til skolens trivselsarbejde.  

 

Det er nu muligt at sammenligne skolernes trivselsmåling med sidste år og 

også at sammenligne med kommunen og landet. Se www.uvm.dk og 
http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-her-er-landets-gladeste-og-

mest_20568.aspx?redir= 

newsletter&utm_campaign=guest_EU_Ekstralist_From_MorningNL&utm_m

edium=nl_top&utm_source=newsletter_Morning&nlid=NzU4&aid=20568 

 

På mødet drøfter vi skolens overordnede positive udvikling, men forholder 

os også til forbedringsmuligheder. 

 

Drøftelse 

 

Ledelsen har fokus på resultaterne og fokus på tendenser som basis for 

udvikling. Trivselsmålingerne benyttes progressivt som datagrundlag i 

konferencer omkring de enkelte årgange. Der er fokus på identifikation af 

positive faktorer på trivslen, men også drøftelser af, hvordan vi kan 

forbedre trivsel for eleverne de steder, hvor målingen er lavest.  

 

Som noget nyt vil skolens arbejdsmiljøudvalg også drøfte elevernes trivsel 

og lægge en plan for, at der alle steder iværksættes trivselsarbejde inden 

næste trivselsmåling. 

 

 

4. Økonomi (15 min.) 

Skoleleder gør status. 

 

Skolebestyrelsesformændene har holdt med Center for Økonomi og 

Ejendomme vedrørende evaluering af tildelingsmodel. Alexander orienterer 

herfra. 

 

Der forventes fortsat et merforbrug ved årets afslutning på 5,1 mill. Der er 

i løbet af 2016 handlet på dette ved løbende at reducere skolens udgifter, 

herunder særligt lønudgifter. Disse er primært reduceret ved ikke at 

genbesætte vakante pædagogstillinger, samt en reduktion af udgifter til 

ledelse. Ledelsen forventer at skolen, såfremt der ikke reduceres 

http://www.uvm.dk/
http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-her-er-landets-gladeste-og-mest_20568.aspx?redir=newsletter&utm_campaign=guest_EU_Ekstralist_From_MorningNL&utm_medium=nl_top&utm_source=newsletter_Morning&nlid=NzU4&aid=20568
http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-her-er-landets-gladeste-og-mest_20568.aspx?redir=newsletter&utm_campaign=guest_EU_Ekstralist_From_MorningNL&utm_medium=nl_top&utm_source=newsletter_Morning&nlid=NzU4&aid=20568
http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-her-er-landets-gladeste-og-mest_20568.aspx?redir=newsletter&utm_campaign=guest_EU_Ekstralist_From_MorningNL&utm_medium=nl_top&utm_source=newsletter_Morning&nlid=NzU4&aid=20568
http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-her-er-landets-gladeste-og-mest_20568.aspx?redir=newsletter&utm_campaign=guest_EU_Ekstralist_From_MorningNL&utm_medium=nl_top&utm_source=newsletter_Morning&nlid=NzU4&aid=20568
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yderligere i budgettet, er i balance i 2017 og at underskuddet er indhentet 

i 2018.  

 

 

5. Høring vedrørende ledelsesmæssig sammenlægning af Skolerne i 

Snekkersten og Løvdal/Bregnehøj (15 min.) 

 

Skolebestyrelsen har ingen indsigelse vedrørende den organisatoriske 

sammenlægning af Løvdalsskolerne og Skolerne i Snekkersten.  

 

Skolebestyrelsen kan tværtimod se fordele for begge parter, hvor 

udveksling af erfaring og viden kan understøtte arbejdet i både 

almenområdet og specialområdet. 

 

6. Vikardækning (30 min.) 

Skolens udgifter til vikardækning er stigende. På mødet drøfter vi 

årsagerne til dette, samt mulige strategier for at nedbringe vikarforbruget 

og øge kvaliteten i undervisningen. 

 

Efter en drøftelse af hvilke administrative, strukturelle og 

arbejdsmiljømæssige faktorer, der spiller ind på vikardækningen, ønsker 

skolebestyrelsen at blive præsenteret for en procesplan til nedbringelse af 

forbruget på vikarbudgettet på kommende bestyrelsesmøde. 

 

7. Ny struktur på Skolerne i Snekkersten (15 min.) 

Orientering om personalets feedback til status lige nu, samt ledelsens 

opfølgning på dette. 

 

SFO: Der er en god stemning blandt pædagogerne, som glæder sig til at 

ombygningen er helt færdig. 

RØ: Der er godt humør, men der er også frustration over de ting der 

stadig ikke fungerer. Skolen bliver brugt på en anden måde, det kræver 

tilvænning og at løsninger findes undervejs. Der er glade elever på skolen. 

BO: Generelt sker der gode ting, men der er også frustrationer, når 

faglokaler ikke er i orden. Ledelsen er lydhør, når der er frustrationer. 

SN: Der mærkes ikke meget på SN til de organisatoriske 

omstruktureringer direkte, men indirekte kan det mærkes at eksempelvis 

fælles læsevejleder har travlt på BO.  

 

8. Evt. /bordet rundt (15 min.) 

Tanja: skolens hjemmeside er under omstrukturering, og der suppleres 

fremadrettet med en kommunikationsstrategi, hvor Facebook og 

Instagram integreres. 

Trine: Opfordrer til at der kommunikeres tydeligt ud, at der ikke er en 

sekretær på Snekkersten Skole. 

Jesper: Opfordres til, at der kommunikeres direkte til de forældre det 

vedkommer, når der er problematikker i klasserne og ikke bredt ud til alle.   

Frank: Tak for samarbejdet i forbindelse med Kronborg Cup. 
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Jesper Petersen: Der er afholdt 50 års jubilæum på RØ. Stor succes for 

arrangementet for eleverne. Der var ikke mange nuværende personaler 

der deltog. 

Mette: Fremhæver også det gode jubilæum for eleverne. 

Anneli: Der er stadig er frustrationer over at forældrene fra RØ ikke blev 

ordentligt modtaget første skoledag på BO. 

  

9. Punkter til kommende møder 

Vikardækning 

Samarbejde med idrætsforeningerne 

SFO personalenormering 

APV 

Trivselsmåling 

 

Datoer for skolebestyrelsesmøderne i august til december 2016 

Onsdag den 3. august kl. 18.30 – 20.45 

Mandag den 12. september kl. 18.30 – bemærk ny dato, flyttet fra uge 39 

Tirsdag den 22. november kl. 18.30  

 

 

 


