
 
 

 

 

Referat skolebestyrelsesmøde mandag den 6. juni 

 

 

Deltagere  Afbud 

Formand Alexander Houen  

Forældrerepræsentanter Trine Heller Jensen  

 Maj Britt Have  

 Bo Jespersen  

 Birgit Mørup  

 Anneli Giske-Willumsen  

 Jesper Hersbro  

 Lasse Kudsk x 

Medarbejderrepræsentant Jesper Petersen  

 Lasse Conradsen  

 Mette Ekelund (observatørstatus)  

Suppleant Sidsel Agergaard (1.)  

 Christian Trebbien (2.)  

 Maj-Britt Voss Bertelsen (3.)  

 Niels Peder Knudsen (4.)  

 Caroline Hermann  

 Marketta Sanders  

Elevrepræsentanter Frederik Bloch Jørgensen (8.U) x 

 Mathias Kjær Christiansen (9.E)  

 Anna Binderup Leth (5.K) x 

Ekstern repræsentant Frank S. Jensen  

Politisk repræsentant Lisbeth Læssøe (observatørstatus) x 

Sekretariat (ledelse) Tanja Steffe Nøhr  

 Tue Bach Andersen  

 Mette Sabra  

Gæster SFO-leder Marianne Petersen  

 SFO-leder Helene Pedersen  

 Klub-leder Leise Teilgaard   

   

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Trivselsmålingen (20 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. 



 
 

 

Tanja orienterede om procesplanen for arbejdet med trivselsmålingerne. 

 

Foreløbige opmærksomhedspunkter: 

En stor del af eleverne på mellemtrinnet oplever ikke at have medbestemmelse i 

undervisningen. 

Arbejdet med trivselsmålingen i 6. klasse tages med i arbejdet med de nye linjeklasser i 

7. klasse. 

 

 

3. Orientering om Løvdal/Bregnehøj og Familiecenteret på Smakken (15 min.) 

Forslag sendt i høring hos medarbejderne. Formål at styrke vidensbase for 

strukturerede læringsmiljøer og samarbejde med familier samt at skabe specialmiljøer i 

tæt tilknytning til almenområdet. 

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at Løvdalsskolen og Bregnehøj sammenlægges på 

Løvdalsvej. Familiehuset lægges på Borupgårdskolen. Fremadrettet lægges ledelsen af 

Løvdal/Bregnehøj ind under Skolerne i Snekkersten. Smakkens lokaler bliver ikke berørt 

i den tid vi har børn på Smakkens matrikel. 

 

Skolens ledelse ser positivt på den fremtidige organisering, som forventes at være til 

gensidig fordel for almenskolen og specialskolerne.  

 

 

4. Orientering om øvrige forslag til effektivisering og serviceforringelser i Center 

for Dagtilbud og Skoler (10 min.) 

Herunder omlægning af undervisningsaktiviteter på Snekkersten Skole og nedsættelse 

af taksten på specialskolerne m.v. 

 

Tanja orienterede om de 37 millioner, som skal findes i Dagtilbud- og skoleområdet. 

 

Bestyrelsen ønsker mulighed for at se de samlede høringssvar. Tanja undersøger 

muligheden og vender samtidigt tilbage med information om høringsproces. 

 

 

5. Økonomi (5 min.) 

Tanja giver en kort status 

 

Der er et merforbrug på mellem 4- 5 mio. i budgettet. Sidste år var der et merforbrug 

på omkring 3,5 mio. Det vil sige, at det der skal gøres noget, for at indhente gammel 

gæld og undgå endnu et merforbrug. 

 

Tanja øger fokus på økonomistyringen på skolen og omorganiserer sekretariatet i 

forbindelse med en pensionering af en af vores sekretærer. 

 

 

  

 



 
 

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

Tilbagemelding fra forældremøderne den 2. og 3. maj.  

Igangværende proces omkring årshjul 

 

Tue orienterede om mødet på Borupgårdskolen. Overordnet endte mødet godt, men der 

var en uligevægt i forventningerne til mødet fra forældre i indskolingen. Dette tager 

ledelsen på sig og har fokus på kommunikationen. 

 

Mette orienterede fra mødet på skolen ved Rønnebær Allé. Der var en generel god 

opbakning fra forældrene. 

 

Tanja orienterede om skolens interne arbejde med et elevcentreret årshjul. Der lægges 

en overordnet kalender for det der gælder for alle skolens elever. Herunder lægges 

matriklernes kalender og sidst de enkelte afdelinger. Arbejdet med årshjulet er vigtigt i 

forhold til at skabe de nye rammer og kulturer for alle. 

 

7. High Performance (10 min.) 

Ledelsen kommer med skriftlig status og overvejelser omkring næste skoleår 

 

Bestyrelsen beslutter at bilagene læses i sommerferien og behandles på førstkommende 

møde herefter. Birgit bemærker, at der er en større andel af drenge i projektet. Det 

skal være et opmærksomhedspunkt på den fremtidige målgruppe, da piger kan have 

det samme behov.  

 

8. Skakprojektet (10 min.) 

Ledelsen kommer med skriftlig status og overvejelser omkring næste skoleår 

 

Bestyrelsen beslutter at bilagene læses i sommerferien og behandles på førstkommende 

møde herefter. Det bemærkes, at der på SN har været spillet meget skak på pc i stedet 

for med hinanden. Ellers generel positiv evaluering. 

 

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

 

Lasse: Lasse Conradsen træder ud af bestyrelsen, da det er Jesper der er valgt til 

bestyrelsen på RØ. På BO er det Kristian Olsen der er valgt til bestyrelsen 

Mathias: Hvordan går det med SMS-adviseringen på elevernes fravær? Mette svarede 

at det stadig er i proces. 

Maj Britt præsenterede sig selv som nyt bestyrelsesmedlem og repræsenterer SN 

Frank: Borupgårdskolen vandt skolefodboldturneringen og fremhæver samarbejdet 

mellem skole og idrætsforening 

Mette: Afgangsprøverne er i gang. 6. klasseslærerne er i proces med at danne de nye 

7. klasser sammen med ledelsen. 

Tue: Orientering om ombygningen af 40’er gangen til sfo/undervisning 

Tanja: Benny er stoppet på Snekkersten skole og vi har sagt velkommen til Dorte 

Vernager og Morten Sieling som nye afdelingsledere på henholdsvis Snekkersten Skole 

og Skolen ved Rønnebær Allé. 

Vi har fået tildelt anlægsmidler til et ekstra fysiklokale på RØ. 

Skoleanalysen er blevet offentliggjort og det fremgår, at Helsingør kommune ligger en 

smule under gennemsnittet på udgifter pr. elev i de kommuner vi sammenligner os 



 
 

med, men også at vi ligger under landsgennemsnittet. Rapporten samt mulige 

konsekvenser heraf behandles på første møde i august. 

Jesper: Svømmeundervisningen er i næste uge henlagt til Snekkersten Strand. 

Alexander: Spurgte ind til elevernes medvirken til flytningen af klasselokalerne. Tue 

orienterede om at i det omfang eleverne kan, hjælper de med at bære flyttekasserne til 

opsamlingssteder på skolen, hvor de afhentes af flyttefolk 

 

 

10. Punkter til kommende møder 

Vikardækning 

SFO’ens virke og organisering 

Samarbejde med virksomheder omkring udskolingen 

Samarbejde med idrætsforeningerne 

High Performance 

Skakprojekt 

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 

 


