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Skolebestyrelsesmøde
1. marts 2016
Møde indkaldt af

19.00 – 21.30

Hedegårdsskolen

Brian Lentz og Christian Bak

Mødetype
Arrangør
Referent
Tidtager
Deltagere

Brian Lentz, Helle Bønnelykke, Jan Mogensen, Helle Homann Jespersen, Karen Strandfelt, Lisbeth
Nielsen, Mathilde Bønnelykke, Noah S. F. Jørgensen, Carsten Bruun, Ole Dahl og Christian Bak,

Fraværende

Lone Hougesen, Bjarke Bjerg, Michael Yde Nielsen, Richardt Duus, Heidi H. Nielsen

Opfølgning – referat siden sidst
[Tildelt tid]

[Oplægsholder]

Diskussion

Sidste referat gennemgås med underskrivning

Konklusioner
Referatet fra sidste møde har ikke været rundsendt, derfor underskrives referatet på næste SB-møde.

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

1. Ansættelse af leder
Christian
Diskussion
Christian præsenterer forslag til opslag
Christian orienterer om, at opslaget ikke er skrevet endnu, da det endnu ikke er klarlagt hvilke af de eksisterende ledere der skal
varetage de forskellige afdelinger og øvrige opgaver. Når dette er på plads skrives opslaget, som rundsendes til bestyrelsen for at få
kommentarer.
Konklusioner

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Udkast til stillingsopslag sendes til bestyrelsen for kvalificering.

2. Overbygningens placering
Christian
Diskussion
Dagsorden til udvalgsmødet. Her er dette et punkt. Christian giver et oplæg
Der ligger en politisk beslutning om, at over bygningen på Toftegårdsskolen skal sluses ind på Hedegårdsskolen.
De fremskrevne elevtal viser, at en indslusning vil udløse én klasse pr. årgang i overbygningen på HE. Dette sætter
lokalekapaciteten under pres – både klasselokaler og faglokaler – dette er der informeret om til forvaltningen. Desuden er der en
udfordring mht. til det kommende fag: håndværk og design. I øjeblikket bruges håndarbejdslokalet til både håndarbejde og som
klasseværelse – dette vil ikke være muligt med det nye fag håndværk og design.
Endvidere er der en problemstilling mht. erhvervsklassen på Toftegårdsskolen og eleverne i Toften – disse elever vil ikke have
jævnaldrende elever at spejle sig i, hvis overbygningen flyttes til HE.
På sigt kan der dog blive lokaleplads nok, hvis børnetallet i distriktet fortsat vil være faldende – dette betyder at der fremover kun
vil være to spor i indskolingen på HE.
Konklusioner
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Ansvarlig

Deadlinedatoer

Afventer behandlingen af punktet på udvalgsmødet den 8. marts.

3. Udslusning af flygtningebørn og elever fra modtageklasse
Christian
Diskussion
Dette er ligeledes et punkt på udvalgets møde den 8. marts
Man har endnu ikke lagt sig fast på en udslusningsmodel i kommunen. En ”Frederikshavner-model” har været drøftet. Denne
indbefatter en faglig screening af modtagerbørnene foretaget et samlet sted i kommunen. Screeningen vil tage 2-3 uger og på
baggrund af screeningen udsluses eleverne til den lokale skole, hvor eleverne indgår i normale klasser.
På HE er Andrea Khoury blevet forlænget i sin midlertidige stilling indtil sommerferien. Dels at hjælpe i de klasser, hvor der
indsluses modtagerbørn og som sparring på området.
SB ytrer bekymring for, hvad indslusningen med højere klassekvotienter til følge, vil betyde for eleverne. Bekymring for at flere
vælger HE fra til fordel for privatskole og efterskole.
Konklusioner

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Afventer behandlingen af punktet på udvalgsmødet den 8. marts.

4. Budget 2016
Christian
Diskussion
Christian laver en gennemgang
Punktet udsættes til næste SB møde, da budgettet ikke kan vedtages på grund af de mange afbud til mødet.

Konklusioner
Punktet udsat.

Handlingspunkter

Ansvarlig

CK fremsender budgettet til SB Inden næste møde.

CK

Deadlinedatoer

5. Valgfag
Christian
Der er problemer med meget fravær og sygemeldinger omkring valgfag. Hvordan får vi det vendt? Sparring
Diskussion
til ledelsen
I øjeblikket varetages den største del af skolens valgfag af ungdomsskolen – For eleverne betyder dette, at der er et større udbud af
fag at vælge imellem. Desuden betyder det også, at der kan frigøres ressourcer her på skolen til at lærerne kan finde fælles
mødetidspunkter.
Der er dog en udfordring med et forholdsvis stort frafald/afbud til valgfagene. Lederen fra ungdomsskolen, Peter Vestergaard har
været ude i nogle få klasser for at evaluere med eleverne
CK efterspørger fra SB begrundelser for afbud og løsninger.
Grunde: En del har ikke fået deres førsteprioritetsønske opfyldt. Skoledagen føles lang. Problemer med at nå sit valgfag, hvis det
ligger på en anden skole.
Eventuelle løsninger: Næste år er det et krav fra HE, at eleverne skal kunne nå til valgfag uden særlige ringetider. Valgfagene kan
evt. placeres på nogle hele dage, sådan at fagene bliver prioriteret højere. Der bliver arbejdet på en teknisk mere smidig løsning til
at registrere fraværet.
Konklusioner
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Der ønskes en evaluering i alle klasserne i overbygningen foretaget af skolens lærere.

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Lærerne evaluerer valgfagene med eleverne.

6. Erstatningsansvar
Christian
Diskussion

Punktet var et ønske fra Karen på sidste møde. Hvordan håndteres det, når elever ødelægger skolens
udstyr, bøger eller andet? Eller manglende afleveringer.

Praksis på HE er, at bøger og andet udleveret materiale forsøges erstattet, hvis materialet er ødelagt med vilje. Hvis ikke forældrene
betaler videresendes oplysningen til rådhuset, som så vil stå for opkrævningen. Computere udleveret af skolen kan ikke kræves
erstattet (retssag er kørt på dette), da skolens lærere forventes at have opsyn med elevernes brug af computerne.
Indtil videre har praksis på HE ikke givet de store problemer.
Konklusioner

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

7. Nyt fra afdelingerne
Alle
Runde ved de forskellige afdelinger – herunder også elevrådet
HE: I øjeblikket arbejdes der på højtryk med flexuge op til skolefesten. Som fælles tema er udsmykning af skolen. En del af
udsmykningen lægger op til efterfølgende aktivitet, læring og bevægelse i undervisning.
Thise: Her er der også gang i planlægningen af skolefest – denne ligger den sidste torsdag inden påskeferien. Her arbejdes der på
at få en skolekomedie op at køre. Desuden er legepatruljen kommet i gang.
Elevråd HE: Man savner skolekomedie på 7. årg. samt skolerejse på 8 årg.
LBO: Ove Ravn Jensen starter som afdelingsleder på mandag.

8. Punkter til næste møde
Brian
Indsamling af punkter til næste møde
Godkendelse af budget
Styrelsesvedtægten – herunder valg til SB

9. Personalenyt
Christian
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Afholdes uden deltagelse af elever

10. Eventuelt
Alle
Diskussion

Konklusioner

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

