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Referat skolebestyrelsesmøde  

Onsdag den 7. marts 2017, kl. 18.00 – 20.00  

Lærerværelset Skolen ved Rønnebær Allé 

 

Deltagere  Afbud 

Formand Alexander Houen (RØ)  

Forældrerepræsentanter Trine Heller Jensen (SN) x 

 Morten Grauballe (RØ) x 

 Birgit Mørup (BO)  

 Anneli Giske-Willumsen (BO)  

 Jesper Hersbro (RØ)  

 Martin Damhus (SN)  

 Malene Frost (D-klasser)  

 Pernille Robertson (SN) x 

 Mette Starch Truelsen (BO)  

Medarbejderrepræsentant Marketta Noomi Louise Sanders  

 Kristian Tougaard Olesen x 

 Mette Ekelund   

Suppleant Jesper Petersen (Suppl.) x 

Elevrepræsentanter (BO) Mads Skov Jacobsen (6C)  

 (SN) William Lykke (6K)  x 

 (RØ) Silas Nørtoft (9i1) x 

 (L-klasser/D-klasser) Elias Alfred Andersen, (team 

5) 

x 

Eksterne repræsentanter Frank S. Jensen x 

 Bent R. Jensen x 

Politisk repræsentant Lisbeth Læssøe (observatørstatus) x 

Sekretariat (ledelse) Tanja Steffe Nøhr  

 Tue Bach Andersen x 

 Morten Sieling  

 Mette Rovang Johannsen  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min.) 

 

2. Orientering og involvering i projekt ”Sund Skole” i udskolingen (30 min.) 

Projektleder Hanne Hørlyck og Jacob Krarup fra DGI kommer og holder et oplæg for os, hvor de 

fortæller om projektet, herunder også hvordan bevægelse i undervisningen styrkes. 

  

Skolebestyrelsen spørger ind til, hvorvidt beslutningen om at lave projektet på RØ er truffet på 

baggrund af en faglig vurdering, og stiller spørgsmålstegn ved hvorvidt en tidligere indsats ville 

være at foretrække. Derudover udtrykker skolebestyrelsen begejstring for projektet.  

Hanne fortæller, at RØ har efterlyst hjælp til udviklingen af arbejdet med bevægelse i 

undervisningen, og at der derudover er andre tiltag ift. sundhed i daginstitutioner og for yngre 

elever. De fire centrale indsatsområder er besluttet med udgangspunkt i aktuelle udfordringer i 

Helsingør kommune. Den økonomiske ramme for projektet er ca. en million. Projektet kører fra 

marts 2018 til marts 2019.Slides fra oplægget sendes ud til bestyrelsen. 
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3. Orientering om skolens økonomi (10 min.) 

Månedsopfølgning 

 

Økonomien, som fremlagt på sidste bestyrelsesmøde, holder. Månedsopfølgning sendes ud til 

bestyrelsen med referatet. Skolens ledelse følger nøgletallene tæt. 

Der ses en lille stigning i sygefraværet. Det er ikke højt, men vi følger det tæt. Vi har ikke pt. 

analyser, der viser, hvad det skyldes. 

Skolen er særlig opmærksom på elevtallet. Hvis der er store ændringer i elevtallet på en 

årgang/i en klasse foretager ledelsen en analyse af årsager. Ledelsen har særligt fokus på 7. 

årgang pt. Der skal arbejdes med projekter, der bygger bro mellem 6. og 7. klasse. 

Der skal sættes ind på flere områder ift. at gøre RØ mere attraktiv. 

 

Skolebestyrelsen drøfter forældres fravalg af skolen ved lærerfravær. Der er enighed om 

vigtigheden af skabe en kultur, hvor forældrene henvender sig til skolen ift. de udfordringer de 

oplever, og deres overvejelser ift. et evt. skoleskift for deres børn. 

 

Et medlem af skolebestyrelsen oplyser om, at vedkommende på egne vegne har skrevet til 

formand og næstformand for vores politiske udvalg vedr. skolens store opgave ift. integrationen 

i kommunen generelt. 

 

4. Organisering af ledelsen (10 min.) 

Tanja orienterer om fremadrettet organisering af ledelsesansvar. 

 

Mette Sabra har læst en master i ledelse og har nu fået nyt job som skoleleder. Morten er ansat 

som ny DPL, hvilket betyder, at RØ lige nu har en vakant afdelingslederstilling. 

Afdelingslederen på Snekkersten skole har været sygemeldt i ca. et halvt år og har nu fået orlov 

i en lang periode. Tanja har besluttet at ansætte en ny leder i stedet for Dorte. 

DPL for BO og SN Tue Bach Andersen har fået nyt job og stopper ved udgangen af marts. 

 

Langsigtet: Tanja har besluttet ny ledelsesorganisering, hvor der fremadrettet vil blive to 

DPL`er på 0.-6. klasseområdet – en på BO og en på SN, hvilket vil give mere nær ledelse og 

lette beslutningsprocesserne på den enkelte matrikel. 

 

Kortsigtet: Tue er på SN i marts. Tanja er mest på RØ i den kommende periode. 

Mia (afdelingsleder BO) konstitueres som DPL for BO og SN frem til ansættelse af de to DPL`er. 

Derudover konstitueres Claus Bonde som afdelingsleder for elever inden for almen med særlige 

behov samt familiearbejdet omkring disse. Claus har været leder inden for specialområdet – 

herunder familieskolen – i mange år. 

Ansættelsesprocessen: Tanja opfordre en forældre fra Bo og en forældre fra SN om at deltage. 

Det besluttes at Mette og Martin deltager.  

 

5. Styrket forældreinvolvering (15 min.) 

Tanja, Trine og Mette deltog på et inspirationsmøde den 26. februar med konsulenter fra 

Resonans omkring, hvordan vi kan indhente viden om, hvordan vi kan styrke samarbejdet med 

skolens forældre og hvordan vi kan indhente viden om, hvordan skolens forældre ønsker at 

blive inddraget. Alle skoler har mulighed for at involvere Resonans i dette arbejde i et mindre 

omfang. 
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Skolebestyrelsen skal tage stilling til, hvordan vores lokale proces skal være, herunder om der 

skal nedsættes en arbejdsgruppe.  

 

Mette fortæller fra inspirationsmødet: Børne- og uddannelsesudvalget vil gerne have input til, 

hvordan man kan styrke forældreinvolveringen. Det er ikke præciseret, hvordan vi skal arbejde 

med det. Der er blandt andet tale om evt. workshops på skolerne. 

Vi skal på Skolerne i Snekkersten tage stilling til målgruppe, hvilke tiltag på skolerne mm. - 

samt succeskriterier - hvordan måler vi på om vi lykkes med god forældreinvolvering. 

 

Skolebestyrelsen beslutter, at der skal orienteres om arbejdet med forældreinvolvering ifm. 

valg til skolebestyrelsen. Der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor forældrene kan komme med 

input. Der skal lægges et møde mellem 11. og 30. april. 

Tovholder på arbejdsgruppen: Mette og Jesper. Interesserede skal rette henvendelse til Mette. 

 

 

6. Skolebestyrelsens indsatser i forbindelse med kommende skolebestyrelsesvalg (15 

min.) 

Drøftelse af, hvordan skolebestyrelsen kan rekruttere nye medlemmer og blive mere synlige for 

forældregruppen.  

 

Rykkes til næste møde d.11. april 

 

7. Drøftelse af indsatser i forbindelse med digital dannelse (10 min.) 

Skolens ledelse fortæller om, hvad der ligger i støbeskeen for at styrke skolens indsatser 

omkring undervisning i digital dannelse for skolens elever. 

 

Rykkes til næste møde d. 11. april 

 

8. Evt. /bordet rundt (20 min.) 

 

Medarbejderrepræsentant fra RØ fortæller, at den store udskiftning i ledelsesgruppen fylder og 

naturligvis er en belasting for medarbejderne, og at den mulige strejke/lockout er ligeledes en 

stor bekymring. 

 

9. Punkter til kommende møder (5 min.) 

Formand og skoleleders oplæg til arbejdet med principper 

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

strategikort 

• Skolebestyrelsens fokusområder 

• Samarbejde med idrætsforeningerne 

• SFO personalenormering 

• APV 

• Skolebestyrelsens årshjul 

 

 

 

Datoer for skolebestyrelsesmøderne i 2018 

Tirsdag den 6. februar, onsdag den 7. marts, onsdag den 11. april, torsdag den 3. maj, onsdag den 5. 

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