
 
 

 

 

Referat skolebestyrelsesmøde onsdag den 27. april kl. 18:30 på Borupgårdskolen 

 

 

Deltagere  Afbud 

Formand Alexander Houen  

Forældrerepræsentanter Trine Heller Jensen  

   

 Bo Jespersen  

 Birgit Mørup  

 Anneli Giske-Willumsen  

 Jesper Hersbro X 

 Lasse Kudsk X 

Medarbejderrepræsentant Jesper Petersen  

 Lasse Conradsen  

 Mette Ekelund (observatørstatus)  

Suppleant Kathrine Kibernik X 

 Caroline Hermann  

 Marketta Sanders X 

Elevrepræsentanter Frederik Bloch Jørgensen (8.U) X 

 Mathias Kjær Christiansen (9.E)  

 Anna Binderup Leth (5.K) X 

Ekstern repræsentant Frank S. Jensen X 

Politisk repræsentant Lisbeth Læssøe (observatørstatus)  

Sekretariat (ledelse) Tanja Steffe Nøhr X 

 Tue Bach Andersen  

 Benny Cristiansen X 

 Mette Sabra  

Gæster SFO-leder Marianne Petersen X 

 SFO-leder Helene Pedersen X 

 Klub-leder Leise Teilgaard  X 

   

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Punkt 3 udsættes til næste møde, punkt 4 til efter sommerferien.  

Godkendt 

 

2. Suppleringsvalg (10 min.) 

 

Der er opstillet én kandidat fra Snekkersten Skole og fire suppleanter fra 

Borupgårdskolen.  

 

Det faste medlem skal være fra Snekkersten Skole og er derfor på plads med denne 

opstilling. Alexender og Tanja har inviteret til valgmøde med henblik på at aftale 



 
 

suppleanternes placeringer (1., 2. og eventuelt 3. suppleant) lige inden dette 

skolebestyrelsesmøde. Såfremt dette lykkes kan bestyrelsen konstituere sig.  

 

Hvad Hvornår 
Annonce i Helsingør Dagblad og Nordsjælland 1. marts 
Skriftlig meddelelse om skolebestyrelsesvalg til hjemmene 8. marts 
Udarbejdelse af valgliste 11. marts  
Skriftlig meddelelse om valgmøde til hjemmene 14. marts  
Valgmøde 31. marts kl. 19:00  
Kandidatopstilling 15. april  
Evt. aftale om fredsvalg 22. april  
Skriftlig annoncering af valg samt meddelelse til hjemmene 
om afstemningen og adgang til stemmematerialet 

26. april 

Valg afsluttet 23. maj 
 

 

Fast medlem til skolebestyrelsen blev Maj Brit Have der har et barn i 0K på Snekkersten 

Skole. 

 

Herudover har fire suppleanter har meldt sig til skolebestyrelsen 

 

1. suppleant:  Sidsel Agergaard, har børn på Borupgårdskolen og Skolen ved  

  Rønnebær Allé i 4., 7. og 9. klasse. 

2. suppleant: Christian Trebbien, har et barn i 0S på Borupgårdskolen. 

3. suppleant: Mai-Britt Voss Bertelsen, har et barn i 1V og kommende 0B på  

  Borupgårdskolen. 

4. suppleant: Niels Peder Knudsen, har børn i 2U og 3S på Borupgårdskolen 

 

 

De nye suppleanter inviteres med på det første møde i det nye skoleår. 

 

 

 

3. Trivselsmålingen (30 min.) 

Overordnede resultater drøftes. På nuværende tidspunkt kan endnu ikke benchmarkes 

til landsgennemsnit. Bestyrelsen forholder sig i første omgang til, hvilke hovedområder 

eleverne melder positivt og negativt tilbage omkring.   

 

Ledelsen fremlægger intern proces for opfølgning, som efterfølgende sendes ud til 

forældregruppen.  

 

Udsættes til næste møde. 

 

4. Styrkelse af specialområdet (15 min.) 

Overvejelser om styrkelse af vidensbase for strukturerede læringsmiljøer og 

samarbejde med familier. 

 

Udsættes til næste møde 

 



 
 

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

Drøftelse på baggrund af information fra ledelsen om arbejdet indenfor de forskellige 

temaer, herunder hvordan vi arbejder med elevernes tryghed og viden om 

organiseringen. 

 

Sjette-klasserne fra SN glæder sig til at rykke videre, de er ved at være klar til at skulle 

videre. 

 

Hos SFO er der generel positiv stemning og allerede om kort tid rykker de første 

pædagoger til BO for at starte de nye børn op 1. maj. De store SFO-børn skal i klub nu 

på Villa Fem. Det var ikke alle forældre der var klar over at Smakken ikke er en del af 

skolen i fremtiden. Der må forventes spørgsmål til organiseringen på 

informationsmødet på tirsdag.  

 

De kolleger der skal flytte sammen på nye matrikler glæder sig til ændringen. Nu må 

det godt være snart. 

 

Der vil være ombygning på Borupgård, for at gøre klar til den nye SFO hen over 

sommeren. Ekstra fysiklokale og andre ombygninger på Rønnebær, er et stort ønske, 

men kommer ikke i denne sommer. 

 

6. Høringssvar kvalitetsrapport (15 min.) 

Bilag er sendt ud. Svarfrist er 27. april efter bestyrelsesmødet. 

 

Er taget til efterretning. Vi ser frem til de forbedringer vi tænker der kommer med den 

nye organisering fra sommeren ’16.   

 

160427 Høringssvar 
kvalrapport.docx

 
 

7. Høringssvar feriekalender (15 min.) 

Bilag er sendt ud. Suppleres i visuel form i vedlagte bilag. Svarfrist er 18. maj.  

 

Forslagene er taget til efterretning. 

 

160427 Høringssvar 
ferieplan.docx

 
 

8. Evt. /bordet rundt (30 min.) 

 

Ledelsen har grebet muligheden for at støtte op om Borupgårdskolens finaleplads i 

Ekstra Bladets fodbold turnering. Vi tager afsted med busser til Odense med alle 6.-9. 

klasser og ser det på den måde som en understøttende del af det kulturskabende 

arbejde vi laver med den kommende udskolingsskole. 

 



 
 

Koret på Borupgård har optrådt ved en skolekoncert for leverne i indskoling og på 

mellemtrin 

 

9. Punkter til kommende møder 

Vikardækning – tages op på første møde i det nye år. 

SFO’ens virke og organisering 

Samarbejde med virksomheder omkring udskolingen 

Samarbejde med idrætsforeningerne 

High Performance – skriftlig tilbagemelding på næste møde d. 30/5. 

Skakprojekt – skriftlig tilbagemelding på næste møde d. 30/5. 

SFO personalenormering 

 

 

 
 

Datoer for skolebestyrelsesmøderne i januar til juni 2016 

Torsdag den 7/1 

Tirsdag den 26/1 

Mandag den 22/2 

Tirsdag den 5/4 

Onsdag den 27/4 

Mandag den 30/5 

 


