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Dagsorden skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag den 6. februar 2017, kl. 18.00 -21.30 (obs mødet er forlænget med en time) 

Konferencelokalet på Borupgårdskolen 

 

Deltagere  Afbud 

Formand Alexander Houen (RØ)  

Forældrerepræsentanter Trine Heller Jensen (SN)  

 Morten Grauballe (RØ)  

 Birgit Mørup (BO)  

 Anneli Giske-Willumsen (BO)  

 Jesper Hersbro (RØ)  

 Martin Damhus (SN)  

 Malene Frost (D-klasser)  

 Pernille Robertson (SN)  

 Mette Starch Truelsen (BO)  

Medarbejderrepræsentant Marketta Noomi Louise Sanders  

 Kristian Tougaard Olesen  

 Mette Ekelund   

Suppleant Jesper Petersen (Suppl. For Kristian) X 

Elevrepræsentanter (BO) Mads Skov Jacobsen (6C) X 

 (SN) William Lykke (6K)  X 

 (RØ) Silas Nørtoft (9i1) X 

 (LØV/D-klasser) Elias Alfred Andersen, (team 5) X 

Eksterne repræsentanter Frank S. Jensen  

 Bent R. Jensen X 

Politisk repræsentant Lisbeth Læssøe (observatørstatus)  

Sekretariat (ledelse) Tanja Steffe Nøhr  

 Tue Bach Andersen  

 Morten Sieling  

 Mette Rovang Johannsen  

 

Powerpointpræsentation, gennemgået ifm. mødet, ligger som bilag til referatet på Skolerne i 

Snekkerstens hjemmeside.  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min.) 

Godkendt 

 

2. Orientering om regnskab 2017 (10 min.) 

Skolens økonom Gabriela Robles fremlægger regnskabsresultat for 2017. 

 

Tanja og Gabriela orienterede om regnskabet. 

 

3. Godkendelse af budget 2018 (20 min.) 

Skolens økonom Gabriela Robles og skoleleder Tanja Steffe Nøhr fremlægger skoleledelsens 

prioriteringer for budget for 2018. 

 

Skolebestyrelsen godkendte budgettet. 
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4. Orientering om skolens forventede økonomi 2018-2020 (5 min.) 

Skolens økonom Gabriela Robles fremlægger. 

Vigtige nøgletal er: 

- Elevtalsprognose 

- Udvikling elever i eksterne skoletilbud 

- Udvikling elever med specialundervisningsbehov 

- Forventet konsekvens af ny tildelingsmodel 

- Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal 

 

Tanja og Gabriela orienterede. 

 

5. Godkendelse af budget for undervisningsmidler (15 min.) 

Daglig Pædagogisk Leder Tue Bach Andersen fremlægger det budget, som fagansvarslige 

lærere og ledelse har udarbejdet i samarbejde med skolens øvrige lærere. 

 

 Skolebestyrelsen godkendte budgettet. 

 

6. Høring tildelingsmodel (15 min.) 

Se tidligere udsendt høringsmateriale. Der er deadline for høringssvar den 9. februar kl. 12.00. 

 

Tanja orienterede om A-MEDs høringssvar.  

 

Skolebestyrelsen drøftede forskellige tilgange til høringssvaret og udvalgte repræsentanter, som 

færdiggør et høringssvar, der godkendes af resten af skolebestyrelsen på mail. 

 

 

7. Orientering om indskrivning til 0. klasse (5 min.) 

Daglig Pædagogisk Leder Tue Bach Andersen orienterer. Skolerne i Snekkersten får i det 

kommende skoleår fire 0. klasser. 

 

Klasserne dannes ud fra skolebestyrelsens principper: 

 
1. Fordeling af børn i 0. klasse: 
Ledelsen foretager fordelingen af elever. 

Det tilstræbes, at der er en ligelig kønsfordeling i klasserne. 

Børn med kendte særlige behov fordeles ligeligt mellem klasserne. 

Det tilstræbes, at der sker en ligelig fordeling af tosprogsbørn. 

2. Forældreønsker: 
Vi tager hensyn til forældreønsker i den udstrækning, det er muligt, ud fra en faglig vurdering, skolens pædagogiske 

principper og muligheden for at etablere en homogen klassestruktur. 

Principperne er vedtaget af skolebestyrelsen den 3.2.2014 

Endelig klassedannelse meldes ud til forældrene den 9. februar. 

 

Tue orienterede. 
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8. Orientering om kommende skoleårs linjer i udskolingen (10 min.) 

Konstitueret Daglig Pædagogisk Leder på Skolen ved Rønnebær Allé orienterer om proces og 

indhold. Der tages fremadrettet udgangspunkt i udviklingen af ensartede kompetencer på alle 

linjerne i udskolingen. Kompetencerne oparbejdes dog gennem forskellige fokusområder på 

linjerne, som skal tage udgangspunkt i elevernes interesser. Næste års linjer hedder Global, 

Medie og Science. 

 

Elevernes deadline for ansøgning af linjer den 22. februar. Herefter dannes klasser. 

 

Morten orienterede. 

 

Birgit gjorde opmærksom på, at skolebestyrelsen skal have arbejdet med et princip for valgfag. 

 

 

9. Orientering om beslutning om formål og organisering for fritidstilbud i Helsingør 

Kommune (5 min.) 

 

Byrådet har på sit møde d. 14.9.2017 besluttet følgende formål for fritidstilbud i Helsingør 

Kommune: 
  

 Fritidstilbuddene gør børn og unge lærings- og livsduelige ved at skabe rammer for træning 

af deres personlige, sociale og faglige kompetencer 
 Fritidstilbuddene arbejder inkluderende og sikrer, at alle børn og unge føler sig som en 

værdifuld del af fællesskabet 
 Fritidstilbuddene har aktiviteter i hverdagen, der er målrettet forskellige aldersgrupper. 
 Fritidstilbuddene understøtter arbejdet i den åbne skole 
 Fritidstilbuddene har fokus på elevernes sundhed og indlæringsevne ved at tænke 

bevægelse ind i tilbuddets hverdag 
 Fritidstilbuddene er børnenes fritid og frivillighed, afslapning og kammeratskab er de 

bærende elementer 
  

På samme møde besluttede Byrådet, at der ikke skulle ændres ved organiseringen. 

 
Tanja orienterede. 

 

 

10. Godkendelse af timeplan og skemastruktur, herunder omfanget af lejrskoler (25 min.) 

Skolens ledelse og medarbejdere har arbejdet med en udvikling i forhold til timeplan og 

skemastruktur. Det er vigtigt for en god intern proces i forbindelse med planlægning af 

kommende skoleår, at skolebestyrelsen allerede nu forholder sig til oplægget. 

 

Følgende ønskes i højere grad imødekommet i det nye oplæg: 

-    variation i skoledagen 

- muligheder for fordybelse og undervisning uden for skolens rammer 

- mindre behov for vikardækning ved læreres planlagte fravær 

- mulighed for forberedelse (fælles og individuel) for personalet 

- mulighed for intern kompetenceudvikling 

- muligheder for holddannelse 
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- muligheder for to-voksentimer 

- mulighed for specialundervisning med sammenhæng til almenklassen 

- bedre styring af udgifter i forbindelse med lejrskoler 

- bedre overgang fra håndværk og design på mellemtrinnet til designtænkning i udskolingen 

 

 Ledelsen fremlagde oplæg. 

  

Skolebestyrelsen tilslutter sig oplægget og mener, at skolens ledelse og medarbejdere fint har 

indtænkt ønsker fra tidligere drøftelser. 

 

11. Høring kvalitetsrapport (20 min.) 

Materiale sendes ud så snart skoleledelsen modtager. 

 

Skolebestyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til kvalitetsrapporten.  

 

Det bemærkes dog, at der mangler et stykke af et afsnit på side 51.  

  

 

12. Eventuel indstilling til forskudt valg i skolebestyrelsen samt endelig beslutning om 

observatører (10 min.) 

Skolerne i Snekkerstens skolebestyrelse har tidligere ønsket at afholde forskudt valg til 

skolebestyrelsen, således at der ansøges om at halvdelen af  bestyrelsesmedlemmerne vælges 

for 4 år ad gangen, men med forskudt valg hvert andet år således, at der sikres en kontinuitet i 

bestyrelsen.  

 

Der er mulighed for at der ansøges om at halvdelen af skolebestyrelsesmedlemmerne vælges 

for 4 år ad gangen, men med forskudt valg hvert andet år således, at der sikres en kontinuitet i 

bestyrelsen. 

 

Der ønskes en drøftelse af om der med den nye sammensætning af skolebestyrelsen, hvor der 

er langt flere medlemmer, fortsat ønskes denne løbende udskiftning. 

 

Desuden ønskes en drøftelse af, om der fortsat ønskes observatører i skolebestyrelsen. 

 

Ønsker skolebestyrelsen forskudt valg er processen følgende: 

 

12-02-2018: senest indsendes indstilling fra skolebestyrelsen til DS 

12-03-2018: indstilling fra alle skoler forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget 

19-03-2018: Behandles på møde i Økonomiudvalget 

03-04-2018: Behandles på møde i byrådet 

 

Skolebestyrelsen besluttede, at der ikke inviteres medarbejderobservatører med til 

 skolebestyrelsesmøderne. 

 

Skolebestyrelsen besluttede ikke at afholde forskudte valg til skolebestyrelsen. 

 

 

13. Henvendelse fra Trafiksikkerhedsrådet (5 min.) 
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Trafik og Byrum arbejder med et forslag om etablering af signalregulering i krydset Rønnebær 

Allé / Smakkevej.  Desuden arbejder de med belysning, fodgængerfelter/krydsningspunkter og 

afmærkning. De fysiske tiltag er et understøttende supplement til det arbejde om god 

trafikantadfærd, som skole og politi allerede arbejder med. 
  

I den anledning opfordres skoleledelsen og skolebestyrelsen til at komme med kommentarer, 

forslag til forbedringer, kritik og problemstillinger vedrørende trafikken på Rønnebær Allé nær 

skolen. Skolernes bemærkninger og forslag bedes sendt til Trafik og Byrum senest med 

udgangen af februar. Se tidligere udsendt mail. 

 

Skolens ledelse foreslår, at Daglig Pædagogisk Leder Tue Bach Andersen sammen med den 

medarbejder, der har ansvaret for skolepatruljen, og eventuelt et medlem af skolebestyrelsen 

udarbejder et forslag som sendes til godkendelse i skolebestyrelsen på mail.  

 

Skolebestyrelsen tilslutter sig ledelsens forslag. Mette Truelsen deltager i udfærdigelsen af en 

kommentar til trafikrådet.  
 

14. Orientering om arbejdsmiljøarbejde (10 min) 

Daglig Pædagogisk Leder Tue Bach Andersen og lærerrepræsentant Kristian Tougaard 

orienterer om arbejdsmiljøarbejdet på Borupgårdskolen. 

Konstitueret Daglig Pædagogisk Leder på Skolen ved Rønnebær Allé og Daglig Pædagogisk 

Leder af D-klasserne orienterer om fremadrettet mål om at reducere de følelsesmæssige 

belastninger for medarbejderne i forbindelse med tilspidsede situationer. 

 

Kristian orienterede om, at der er en positiv stemning omkring tiltagene på arbejdsmiljøet, på 

Borupgårdskolen.  

 

Morten orienterede om, at arbejdstilsynets påtænkte påbud på Skolen ved Rønnebær Allé 

håndteres og, at der iværksættes en proces for at imødekomme påbuddet. Arbejdstilsynet 

følger op om et halvt år. 

  

 

15. Styrket forældreinvolvering (5 min.) 

Med sammenlægningen af skoler i 2012 opstod der færre og større skoler i Helsingør 

Kommune. Det betyder, at en mindre andel forældre i dag har mulighed for at engagere sig i 

skolebestyrelsens arbejde. Det kan også betyde, at nogle forældre måske oplever, at 

bestyrelsesarbejdet er længere væk fra børnenes hverdag på de enkelte skoleafdelinger. 

Derfor opfordrer Børne- og Uddannelsesvalget skolebestyrelserne i Helsingør Kommune til at 

undersøge, om og hvordan forældrene på de enkelte skoler ønsker at blive involveret i skolen, 

og hvilke temaer de især er optagede af.  

 

Tilbagemeldingerne fra undersøgelsen bliver præsenteret for Børne- og Uddannelsesudvalget og 

danner baggrund for udvalgets drøftelse af, hvordan forældreinddragelsen kan styrkes. Det 

bliver de nye skolebestyrelser, der kommer til at arbejde videre med området på baggrund af 

udvalgets drøftelser.  

 

Se tidligere udsendt mail med bilag. 
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Skolebestyrelsesformand og skoleleder mødes med konsulenter fra Resonans den 26. februar 

kl. 17.30 – 19.00 og drøfter, hvordan dialogen med skolens forældre omkring en styrket 

involvering kan foregå. 

 

Alexander orienterede om at Mette og Trine deltager på dette møde sammen med Tanja. Disse 

tre vender efterfølgende tilbage til skolebestyrelsen med mere viden om, hvordan vi kan 

arbejde med en styrkelse af forældreinvolveringen på vores skole.  

 

16. Orientering om datoplan for kommende skolebestyrelsesvalg (5 min.) 

 

 

Hvad Hvornår Hvem 

Bekendtgørelse om 

skolebestyrelsesvalg og 

informationsfolder på kommunens 

hjemmeside 

12. marts DS 

Skriftlig meddelelse om 

skolebestyrelsesvalg til hjemmene 

Senest 16. marts Skole 

Udarbejdelse af valgliste Senest  6. april  Skole 

Skriftlig meddelelse om valgmøde til 

hjemmene 

Senest  11. april  Skole 

Valgmøde Senest 30. april  Skole 

Kandidatopstilling Senest  9. maj  Kandidater 

Evt. aftale om fredsvalg Senest 15. maj  Kandidater 

Skriftlig annoncering af valg samt 

meddelelse til hjemmene om 

afstemningen og adgang til 

stemmematerialet 

Senest  18. maj Skole 

Valg afsluttet Senest 15. juni Skole 

Overdragelse og konstituering, 

herunder valg af formand 

Juni Skole 

Ny bestyrelse tiltræder 1. august  Skole 

Uddannelse af skolebestyrelser Medio september aftenmøde DS 

 

Orientering foretaget.  
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17. Evt. /bordet rundt (10 min.) 

Af hensyn til dagsordenens længde udgår bordet rundt.  

Der er et lukket punkt under eventuelt, som betyder, at vi sender elever og eventuelle 

observatører hjem 

 

18. Punkter til kommende møder (5 min.) 

Formand og skoleleders oplæg til arbejdet med principper 

• Alliancegruppen ”Et lettere liv’s” projekt ”Sund Skole”, som skal iværksættes på Skolen ved 

Rønnebær Allé 

• Ledelsens fremlæggelse af skolens ”strategikort” og dettes sammenhæng til det kommunale 

strategikort 

• Skolebestyrelsens fokusområder 

• Samarbejde med idrætsforeningerne 

• SFO personalenormering 

• APV 

• Ny organisering af den understøttende undervisning på mellemtrinnet 

• Skolebestyrelsens årshjul 

• Elevernes digitale dannelse – hvad gør skolen? 

 

 

 

Datoer for skolebestyrelsesmøderne i 2018 

Tirsdag den 6. februar, tirsdag den 6. marts, onsdag den 11. april, torsdag den 3. maj, onsdag den 5. 

september, tirsdag den 2. oktober og torsdag den 8. november. 
 


