Referat af skolebestyrelsesmøde
mandag d. 15.06.15 kl. 17 – 19 i Tellus.
Der serveres sandwiches, kaffe og the til mødet.
Den traditionelle sommerspisning RYKKES til augustmødet, så det samtidigt kan være en afskedsmiddag
for Jørn.
Bestyrelsesmedlemmer

Navn

Mailadresse

Mobil tlf.

Fremmøde

Forældrerepr. Bestyrelsesformand

Mette Frimodt-Møller

memo@science.ku.dk

23726254

X

Forældrerepræsentant

Seval Kilic

sevaldk@hotmail.com

22666876

-

Forældrerepræsentant

Kristina Bendixen

kbe@kl.dk

28267887

X

Forældrerepræsentant

Lisbeth Bock

mail@bockcph.dk

26350429

X

Forældrerepræsentant

Max Stougaard

max@ilab.dk

60631000

X

Forældrerepræsentant

Nico Schou

nico@schoumanagement.dk

27 22 04 44

X

Forældrerepræsentant

Thomas Gedde Højland

tgh@resonans.dk

22419611

-

Forældrerepræsentant SUPPLEANT

Signe Søby Bech

signe@angelwingspictures.com

Forældrerepræsentant SUPPLEANT

Kim Ege Møller

kimegemoeller@hotmail.com

Skoleleder

Jørn West Larsen

jwe@gentofte.dk

X

Viceskoleleder

Liselotte Nylander

liny@ggentofte.dk

X

GFO leder

Katrine Kostrup

kko@gentofte.dk

-

Administrativ leder

Inge Jochumsen

injo@gentofte.dk

-

Medarbejderrepræsentant

Henrik Holm

Hholm82@gmail.com

29917689

X

Medarbejderrepræsentant

Martin Ilja Ryum

martin.ryum@skolekom.dk

26179791

X

Elevrepræsentant

Knud Bremholm 9R

knud.bremholm@gmail.com

-

Markus Ketler 9G

markusketler@hotmail.com

-

40456011

Udtrådt d.
15.09.14

(Elevrådsformand)
Elevrepræsentant
(Suppleant for elev
Elevrepræsentant SUPPLEANT
(Elevrådsnæstformand)
Elevrepræsentant SUPPLEANT
(Suppleant for Elevrådsformand)
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Ad-hoc udvalg:
Kommunikations-udvalg

Max, Martin, Mette, Karina, Kim Ege Møller, Jørn

Legeplads/udeareal-udvalg

Mette, Lisbeth, Jørn

Indskolingsudvalg

Seval, Katrine,Jørn

Værdier og traditioner

Kristina, Lisbet, Mette, Katrine

Fra myter til fakta

Nico, Thomas, Jørn

Synlig læring

Max, Liselotte, Martin

1. 17.00 – 17.05 Fra elevrådet. Intet

½

2. 17.05- 17.15 Medarbejderrepræsentation i skolebestyrelsen.
I henhold til Folkeskoleloven vælger medarbejderne hvert år to repræsentanter til
Skolebestyrelsen.
For næste skoleår har medarbejderne d. 30.05.15 valgt to lærere, Martin Ryum og
Lotte Mylenberg.
BH.kl.leder Henrik Holm er 1. suppleant og lærer Tine Raabyemagle er 2.suppleant.
Drøftelse af, om der til bestyrelsesmøder fremover herudover kan deltage en
repræsentant fra pædagogerne.
Drøftelse.
Det blev besluttet, at i skoleåret 2015/2015 inviteres medarbejdernes 1.suppleant med
til alle møder. I og med, at denne i skoleåret 2015/2016 er Henrik Holm, vil både
udskoling (Lotte), mellemtrin (Martin) og indskoling (Henrik) være repræsenteret på
bestyrelsesmøderne.
3. 17.15 – 17.20:
Status på behandling af principper.
Bilag: Oversigt over principper med angivelse af aftalte arbejdsopgaver i forhold til
opdatering.
Orientering
Vi mangler at færdiggøre/revidere fra nr. 17 – 25, jf. den udsendte oversigt.
Det fastsættes i årshjul 2015/2016, hvornår de forskellige principper skal behandles.
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4. 17.20– 17.50 Status på Skolereformen og Hellerup Skole.
-

Bevægelse – det er svært at få det til at fungere – skal tydeliggøres for forældrene,
hvad vi gør og hvad der kan lade sig gøre

-

Valgfag – succes – stort udbud af fag på tværs af kommunen – er en af indgangene til
den åbne skole, hvor andre interessenter bidrager

-

Faglig cafè – Der er meget få børn, som har benyttet de faglige cafe tilbud – næste år
bliver det formodentligt obligatorisk som en del af skoledagen

-

Kreative fag – der bygges om i Kulturium – færre lærere på – Comenius-projektet med
portugisisk skole om kreativ undervisning har givet et godt bidrag til samarbejdet
mellem skolens kreative værkstedslærere.

-

Den sammenhængende læringsdag – 5 pædagoger fra klubben har været med i
skoledagen – godt samarbejde – ny ledelsesstruktur – Hellerup Fritidcenter bliver
underlagt hhv. Tranegårdsskolen og Hellerup skoles ledelse – noget undervisning
foregår i klubben.
Orientering og drøftelse.

5. 17.50 – 18.00
Status på MinUddannelse.
Orientering fra ledelsen.
Drøftelse.
Bilag eftersendes.
Vigtigt at også de alsidige mål er med i planerne.
Skal tages op på bestyrelsesmøde i det nye skoleår. Ledelsen svarer adspurgt, at vi
forventer at kunne leve op til kravene om elevplaner.
6. 18.00 – 18.15
Videreføring af Madboden ”Den flyvende Tallerken”.
Madboden fortsætter med ny medarbejder ud fra bestyrelsens ønskede driftsniveau,
bl.a. med udbud af en varm ret.
Bilag følger.
Drøftelse og beslutning - tiltrådt
7. 18.15 – 18.25
Hellerup Skole – Dessaus Boulevard 10 - 2900 Hellerup - tel. 39 15 40 40 - fax 39 15 40 80

Evaluering af storforældremøde d. 26.maj.
Bilag: Thomas oplistning af stikord fra gruppedrøftelserne.
Opfølgning: Oplistningen udsendes til trinteamene, der kommer med forslag til, hvilke
områder, der skal arbejdes videre med, og hvordan der skal arbejdes med det.
Dette behandles i pædagogisk udvalg, med efterfølgende behandling i bestyrelsen.
Jørn medtager oplistning med kort prosatakst i juni måneds Mælkevejen.
8. 18.25 – 18.40 Evaluering af Skolebestyrelsens møde med Børne-og Unge Udvalget d.
1.06.15.
Opfølgende handlinger?
Drøftelse.
Generel tilfredshed med mødets forløb og med de udvalgte punkter.
9. 18.40 – 18.50
-

Trafiksituationen omkring Eksperimentariet.

Dialog med Park- og Vej om konsekvenser af de planlagte omlægninger af trafikken på
Philip Heymanns Alle som følge af Eksperimentariets ombygning.
Farlige situationer kan opstå – der er dialog med kommunen.
JW sender direkte svar til den forældre, der har spurgt til sagen via Nico.

10. 18.50 – 18.55 Meddelelser.
-

Status udearealer.
2. workshop med Arkitema afholdes torsdag d. 18.06.15 kl. 14.30 – 17.
Mette og Jørn deltager sammen med udvalgte medarbejdere fra skolen.

-

Status på det 5-årige gymnasieforløb. Tilmeldt 8 fra andre skoler. Kommende
8.kl.trin ser ud til at blive på 79 elever i alt. Der bliver 2 hold på naturfaglig linje og
2 hold på almindelig linje i hhv. matematik og fysik.

-

Det første år med den 5-årige linje har øget det faglige fokus også hos andre elever
på klassetrinnet. Flere elever fra nuværende 8.k.trin. bliver koblet på ordningen i
kommende 9.kl. men uden garanti for at kunne komme på Gl. Hellerup Gymnasium
efter 9.kl., da de ikke har fulgt linjen fra starten.

-

F
Forslag til mødedatoer næste skoleår:
17.08.15 kl. 17 – 19 + middag
14.09.15 kl. 17 – 20
9.11.15 kl. 17 – 19
7.12.15 kl. 17 – 20
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11.01.16 kl. 17 – 19
Lørdag d. 6.02.15 kl. 9 – 15
7.03.16 kl. 17 – 20
11.04.16 kl. 17 – 19
13.06.15 kl. 17 - 20
-

Andre meddelelser:
Drøftelse om elevafgang fra en 6.kl. på angiveligt 4 elever. Skolens kontor/ledelse
er lige nu kun orienteret om en afgang på 2 elever fra klassen.
Jørn tjekker op på det.
Drøftelse af behov for ”exit-interviews”.

11. 18.55 – 19.00
Evt. Kort drøftelse om foreløbig status på processen omkring ansættelse af ny
skoleleder. Jørn stopper 31.08.15. Ny leder kan tidligt forventes i november måned.
LINY konstitueres i den mellemliggende periode.

Mette Frimodt-Møller

Jørn West Larsen

Formand for skolebestyrelsen

Skoleleder
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