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Referat skolebestyrelsesmøde  

Onsdag den 11. april 2018, kl. 18.00 – 20.00  

Personalerummet 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.) - 

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  

Politisk repræsentant Lisbeth Læssøe (observatørstatus)  

Sekretariat (ledelse) Tanja Steffe Nøhr  

 Mia Borchers (konstitueret DPL)  

 Morten Sieling  

 Mette Rovang Johannsen  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min.) 

Godkendt. 

 

2. Orientering om skolens økonomi (15 min.) 

Månedsopfølgning samt drøftelse af konsekvenserne af den nye tildelingsmodel. 

 

Overordnet set følger skolen planen. Der er ikke negative afvigelser på nuværende tidspunkt.  

 

Vedr. tildelingsmodel :Den politisk besluttede tildelingsmodel reducerer skolens budget med ca. 

3,5 mil. Indfases over en treårig periode med hhv. 50, 25 og 25%. Det betyder selvfølgelig at 

skolens budget bliver mindre år for år i de kommende år. Da skolen igennem de seneste år har 

afviklet en gæld, og derfor ikke har kunnet bruge vores fulde budget, kommer der i hverdagen 

ikke til at være den store forandring for os i de førstkommende år. Kigger vi lidt længere ud i 

fremtiden, vil skolen skulle tilpasse forbruget til et reduceret budget.  

Der planlægges og tilpasses, så vi hvert år går i nul og der ikke oparbejdes ny gæld. 
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Der er i 2018 mulighed for at bruge lidt ekstra driftsmidler, samt 2-3 nyansættelser af lærere til 

almenområdet. Det forventes at dette til sammen vil kunne mærkes som et løft af kvalitet på 

skolen for både elever og medarbejdere. Budgettet er udarbejdet på baggrund de 

forudsætninger, vi kender nu. Der vil løbende blive justeret ift. nøgletallene.  

 

Tildelingsmodellen evalueres efter 3 år. En del af den politiske beslutning er, at der følges tæt 

op på antallet af segregerede elever, der visiteres til specialtilbud og i hvilken grad det påvirker 

budgettet på almenskolerne. Skoleledelsen orienterer om, at man også er i gang med en 

økonomistyringsmodel, der giver mulighed for at følge udgifterne til de interne 

specialundervisningsopgaver, gruppeordninger m.v.   

 

Der er samlet set ikke er ændret ved den økonomi, der er afsat til skoleområdet. 

Tildelingsmodellen er udelukkende en ny model for fordeling af midlerne mellem skolerne. 

 

Skolebestyrelsen påpeger, at der savnes et politisk fokus på de elever, der kommer ud af 

skolen efter 9. klasse, når der drøftes økonomi på skoleområdet. Et bestyrelsesmedlem 

udtrykte bekymring over besparelserne, da det er vigtigt, at en skole som vores også fortsat 

skal være et attraktivt valg for forældrene. 

 

 

3. Styrket forældreinvolvering (30 min.) 

Mette, Jesper og Trine har i en lille arbejdsgruppe udarbejdet et forslag til, hvordan vi kan i 

gangsætte en styrkelse af forældreinvolveringen på skolen.  

 

Skolebestyrelsen skal tage stilling til, hvordan vores lokale proces skal være. 

 

Den lille arbejdsgruppe har på forhånd sendt et referat ud til resten af skolebestyrelsen. 

Opgaven er at planlægge en work shop vedr. forældreinddragelse i samarbejde med 

konsulentfirmaet Resonans – gerne inden sommerferien. Derudover skal der afholdes temadag 

efter sommerferien, hvor forældreinddragelse er på dagsordenen. Det er hensigten at denne 

kan planlægges på work shoppen. 

 

Skolebestyrelsen drøftede, hvordan kontaktforældrene på skolen bedre kan involveres i 

samarbejdet med skolebestyrelsen. Det er vigtigt for skolebestyrelsen også at få feedback fra 

kontaktforældrene i forhold til den del. Det skal ende med, at vi i kort form beskriver, hvilke 

forventninger, der ligger til kontaktforældrerollen. Det blev nævnt, at der findes en folder om 

rollen som kontaktforælder, som vi bør se nærmere på. Der skal også tages stilling til, hvordan 

kommunikationsveje og kommunikationsfællesskaber skal håndteres fremover.  

 

 

4. Skolebestyrelsens indsatser i forbindelse med kommende skolebestyrelsesvalg (20 

min.) 

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

forældregruppen. Hvem deltager på valgmødet? Ønsker skolebestyrelsen at implementere 

forslaget fra et forældremedlem omkring en digital kanal, hvori man som forældre kan skrive til 

skolebestyrelsen og debattere ting med hinanden? Øvrige idéer. 

 

Der afholdes valgmøde d. 23. april 2018 Alexander deltager og fortæller om de seneste fire års 

arbejde og indsatser. Tanja deltager som leder. 
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Skolebestyrelsen drøfter, hvordan vi kan få flere til at komme ift. invitation, dagsorden mv. Der 

er enighed om, at der godt kan gøres noget mere i forhold til markedsføring. Når 

skolebestyrelsen har formuleret en invitation til valgmødet, vil skolen sende den i alle forældres 

indbakke og en kopi i tasken til de mindste elever. Der vil også komme et opslag om 

skolebestyrelsesvalg på hjemmeside og skolens facebookside.  

 

 

5. 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. 

 

Skoleledelsen fortæller, at der i fagene ligger læringsforløb, hvor samtaler om digital dannelse 

og færden på nettet er en del af undervisningen. 

Vi har ikke på skolen fælles retningslinjer ift. digital dannelse. Skolebestyrelsen har vedtaget 

ordensregler, som vil være udgangspunktet for den færden, der er acceptabel på de digitale 

medier.  

 

Skolebestyrelsen drøfter, hvordan man skal afgrænse dette komplekse område. Digital dannelse 

handler både om adfærd på sociale medier, om læremidler og om forældreansvar. I det 

fremadrettede arbejde vil skolebestyrelsen koncentrere sig om den sociale adfærd.  

 

Skolens ledelse har planer om en temadag for alle skolens elever til august, hvor der som 

inspiration hyres en foredragsholder, der skal tale om både etik og lovgivning. Samme 

foredragsholder skal holde oplæg for forældrene om aftenen. Her efter vil skolen gerne lægge 

rammen om at facilitere nogle fælles drøftelser og overvejelser omkring forældrerollen i 

klasserne. Skolen vil ikke løfte en pegefinger eller anvise, hvad der er rigtigt eller forkert, men 

vil give forældrene rum for at tale med hinanden om hvad de synes er svært og give hinanden 

inspiration til, hvordan man kan håndtere forældrerollen, når børnene færdes på sociale medier, 

Fortnite m.v. 

 

Det er skoleledelsens udgangspunkt, at digital dannelse rummer komplekse problemstillinger, 

som ikke løses ved et værdisæt eller nogle retningslinjer i skolen. Problematikken er ligeså 

aktuel uden for skoletid. Skolen har brug for vejledning ift., hvad findes der af viden og hvordan 

skolen bedst kan ruste eleverne til en mere digital fremtid.  

 

 

6. Høring ferieplan (15 min.) 

Se tidligere udsendte bilag. 

 

Der er udsendt høringsmateriale vedr. de næste to skoleårs ferieplanlægning. 

Næste skoleår er der kun placeret 199 skoledage og forslaget er, at der derudover lægges en 

skoledag/temadag på en lørdag. Dette er også en økonomi-beslutning, da alle medarbejdere 

skal have tillæg. Den samlede udgift vil blive ca. 72.000 kr. (ved 4 timer). Alternativt kan der 

lægges en skoledag fredag d. 3. januar. 

Historisk set kommer der ikke mange, når der er arrangementer på lørdage. 

 

Bestyrelsen peger på skoledag d. 3. januar frem for det oplæg, der ligger i høringsmaterialet, 

som forudsætter, at der lægges en skoledag ind en lørdag. Dette af økonomiske hensyn, da der 



 

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

om lørdagen skal udbetales ekstra tillæg til skolens pædagogiske personale, samt hensyn til 

personale og elever, der har lagt andre planer og som vil få påtvunget en ufrivillig fraværsdag. 

 

 

7. Høring lukkedage (10 min.) 

Se tidligere udsendte bilag. 

 

Skolebestyrelsen bakker op om høringsforslaget. 

 

OBS: Den 3. januar ligger som en lukkedag i høringsforslaget. Derfor peger skolebestyrelsen på 

at fredag efter kristi himmelfart også bliver lukkedag.  

 

8. Sommerfrokost og tak for nu 3. maj (5 min.) 

Ønsker skolebestyrelsen at afholde sommerafslutning som en del af kommende 

skolebestyrelsesmøde 

 

Ja. Skolens ledelse arrangerer. 

 

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

 

Mia – Skolens ledelse forsøger sig lige nu med eksperimenter omkring at skabe en 

idéudviklingskultur, hvor man bygger hinandens idéer op. Mia vil på BO afholde en idécirkel om 

forældreinddragelse. 

 

Morten - Ny afdelingsleder på RØ Dorthe Eichstedt er startet. Dorthe er tidligere afdelingsleder i 

kommunen. 

 

Jesper - det er en meget besværlig og træg proces for forældre, når de skal låne lokaler på 

skolen. Kunne man lave en mere effektiv procedure på dette? 

Morten vil finde eksisterende retningslinjer frem og få kommunikeret ud. 

 

Tanja vedr. ledelsessituationen og ansættelsesproces for kommende DPL på SN og DPL på BO. 

Orientering om at der kommer konkret information ud til forældrene i klasserne ved eventuel 

konflikt.  

 

Marketa fortæller, at det var en rigtig god proces ift. ansættelse af de to ledere til RØ– og det 

tegner rigtig godt med det nye ledelsesteam. 

Den evt. lockout fylder meget i både elever og medarbejderes bevidsthed – blandt andet ift. 

eksamen, konfirmationer mv. 

 

Kristian. APV afsluttet på BO, og der arbejdes med udvalgte fokuspunkter. Det samme gør de 

andre afdelinger. 

 

L-klasserne flytter mandag d. 30. april. Skolebestyrelsen er velkommen til reception torsdag 

den 3. maj kl. 15.15 – 16.15. 

 

 

10. Punkter til kommende møder (5 min.) 

Formand og skoleleders oplæg til arbejdet med principper 
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• 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. 
 


