Referat skolebestyrelsesmøde 20. august 2018
Møde nr. 1 skoleåret 2018-2019 Humlebæk Skole indskolingen Gl. Strandvej
Deltagere
Forældrerepræsentanter: Ole Laursen (formand), Louise Hauerberg, Katrine von Grumbkow, Kristina Cramer (næstformand), Jacob Blem, Jacob Elkjær, Peter Matz.
Elevrepræsentanter: Otto Bangsgaard, Tilde Blem.
Personalerepræsentanter: Mette Aarre Toft, Jan Landler.
Skolens ledelse: Hans Frøslev, Jan Neimeier, Peter Jannerup.
Referent: Peter Jannerup.
1. Dagsorden
Dagsorden blev godkendt med ønsket om senere at kunne drøfte kommende dagsordners form, tilblivelse og omfang.
2. Skolebestyrelsens opgave med udgangspunkt i skolebestyrelsens håndbog og introduktionshæfte.
Skolebestyrelse har tidligere eller under mødet fået udleveret et introduktionshæfte og en håndbog for skolebestyrelser, som er udarbejdet af foreningen Skole og Forældre.
Ole Laursen, som har siddet i den forrige skolebestyrelse, og som er formand for den nye bestyrelse, fortalte kort om
bestyrelsesarbejdet generelt og om den udleverede håndbog, der giver en introduktion til, hvordan en skolebestyrelse skal og kan arbejde. Derefter en generel drøftelse bordet rundt.
Skoleleder Hans Frøslev har sammen med ledelsen fra Langebjergskolen taget initiativ til et fælles møde for alle de
nye skolebestyrelser i kommunen. Formanden for Børne- og skoleudvalget (BSU) Per Frost Henriksen vil deltage.
Mødet finder sted på Humlebæk Skole Indskolingen torsdag d. 20. sept. Alle medlemmer fra de nye bestyrelser vil
blive inviteret.
Det blev foreslået, at den nye bestyrelse i en fireårig strategi prioriterer særlige områder, som bestyrelsen og ledelsen finder særlig vigtige for de kommende års arbejde.
3. Økonomi - opfølgning og status fra ledelsen
Hans Frøslev orienterede om skolens økonomi og gennemgik de udleverede bilag. Han skønner, at skolen går ud af
indeværende kalenderår med et underskud på ca. 700.000 kr. Det kræver naturligvis både ledelsens og bestyrelsens
opmærksomhed. Den primære del af underskuddet skyldes et overført underskud fra sidste år, høje vikarudgifter, et
højt sygefravær i jan-mar og øgede udgifter i forbindelse med at medarbejdere er stoppet eller gået på pension.
Det faste punkt vedr. økonomien har været et fast et punkt i den tidligere bestyrelse. Der var en drøftelse af, hvordan den nye bestyrelse kan holde tilsyn med økonomi. Det blev besluttet at økonomipunktet kommer på igen på
næsten møde.
4. Skal skolebestyrelsen have sin egen forretningsorden? Herunder mødeform og møderække 2018-19
Ole gennemgik punktet og redegjorde for, hvorfor han synes det er vigtigt, at den nye bestyrelse arbejder ud fra en
egentlig forretningsorden.
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der inden næste møde, udarbejder et udkast til en forretningsorden. Udvalget består af Hans, Ole og Kristina.
Hans efterspurgte, om der var input til den nuværende møderække/form (10 møder af 30 timer). Dette blev efterfølgende drøftet og input blev videregivet til udvalget, der skal arbejde med forretningsordenen.

5. Årshjul
Den forrige bestyrelse tilrettelagde og prioriterede årets møder og arbejde ud fra et årshjul. Det synes den nye bestyrelse er en god ide, og vi kiggede kort på årshjulet for sidste år. Hans kommer med et udkast til punkter i et nyt
årshjul/årsplan. Kommer som et punkt på det kommende møde.
6. Nuværende principper
Denne bestyrelse skal i et eller omfang arbejde videre med skolens principper. Dette kan være justeringer, eftersyn,
drøftelser eller udarbejdelse af helt nye principper. Det blev aftalt, at den nye bestyrelse sætter sig ind i de nuværende principper og punktet videreføres. Arbejdet med og prioriteringen af principperne føres ind i et årshjul og i en
længerevarende strategi for bestyrelsens arbejde.
Der er tidligere vedtaget principper for:
Inklusion
Den åbne skole
Skole-hjem samarbejdet
Årgangsundervisning
Antimobbestrategi
Disse kan findes på skolens hjemmeside.
7. Aktuelle emner i øvrigt, herunder nyt fra ledelsen, eleverne og personalet
Ledelsen ved Hans: Vi har haft en rigtig god start på skoleåret. Der er begyndt i alt 7 nye lærere. De er kommet godt i
gang, men alle skal naturligvis lige lære hinanden at kende.
Der vil i den første weekend i oktober komme en arbejdsweekend. Den primære opgave bliver at bygge podier til
vores pædagogiske læringscenter samt anden vedligeholdelse. Vi har fået kæmpe hjælp fra Lenager Arkitekter (Anders Lenager er forælder på skolen) med tegninger og planer for at bygge disse podier.
Fredag d. 31/8 har vi Trivselsdag, og denne dag bruger vi på at sætte spot på vores måde at være sammen på og de
dynamikker, der opstår når man er sammen. Udgangspunktet for dagen er vores antimobbe-strategi. I uge 36 har vi
septemberfestival. Det glæder vi os til.
Personale ved Jan og Mette: Man er kommet godt i gang. Udskolingen har været på deres 24 timers ture - forskellige
steder i Nordsjælland og på Kullen. Mette fortalte, at hun også som ny lærer har haft en god start, men at det til
tider har været lidt udfordrende med skolens lidt ældre it på indskolingen.
Elever ved Tilde og Otto: Elevrådet har haft det første møde og har allerede nogle planer for, hvad de arbejde på - fx
bedre badeforhold og skilte til hundelufterne, så de bliver bedre til at samle efterladenskaber op.
Forældrerepræsentanterne spurgte, hvordan man evt. kan sikre, at også elevrådet på indskolingen kan aflevere ideer mm. til skolebestyrelsen.
8. Eventuelt
8.a Kommunen arbejder på at alle skoler i kommunen skal have muligheden for tidligere indskrivning af elever i 0.
årgang. Vi har en forholdsvis stor andel af forældre, der på et meget tidligt tidspunkt vælger privatskoler frem for
Humlebæk Skole. Et tidligere kendskab til skolen kunne måske imødekomme denne udvikling. Ledelse arbejder videre med muligheder for denne form for indskrivning.

8.b I forbindelse med brandingen af kommunes skoler, har kommunen leveret et forslag til en folder. Bestyrelsen
havde sammen med skoleledelsen input til ændringer, som blev afleveret til kommunen. Blandt andet et forslag om
at fremhæve årgangsundervisningen, som er særlig for Humlebæk Skole.
8.c Bestyrelsen besluttede, at man vil forsøge at være repræsenteret på alle efterårets første forældremøder. Nogle
årgange har allerede afholdt møde, men der kan meldes tilbage til Ole og/eller Marianne hvem der deltager på hvilke årgange.

