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Referat 26.08.19 kl. 17 – 19.00  

 

1.  
Den nye bestyrelse 
Velkommen til alle og intro til 
bestyrelsesarbjedet 

 

2.  
Mødeplan for dette skoleår 

Forslag: 23.09. – 21.10. – 25.11. – 27.01. – 24.02. – 23.03. – 18.05. 
– 15.06. Møderækken er vedtaget. Mødet den 25.11 udvides til 17-
21 og her vil der blive arbejdet med strategi i stedet for en 
strategilørdag. 

Lasse spørger Thomas, om han vi facilitere dette.  

3.  
Meddelelser og siden sidst – 
aktuel status 

Ny styrelsesvedtægt – klassedannelsen er nu op til 24 elever ikke 
længere 23. Der er flere muligheder for at få søskendebørn ind på 
skolerne (dispensationer). Det betyder der igen er plads på flere 
klassetrin. Som udgangspunkt lukkes for tilflyttere over 25 i 
gennemsnit – der dispenseres, hvis alle skoler er fyldt op. 

Der er startet mange nye elever efter sommerferien. 

De næste år forventes at starte op med 2 klasser grundet faldende 
børnetal i kommunen generelt. 

”Hullet i gulvet” mellem stue og første sal er nu lukket. 
Naturfagslokalet er ændret, så der kan være en klasse. Hvalens 
Hale er lukket af – på sigt ønskes et digitalt islæt i dette ”rum”. 
Naturvidenskabeligt lokale på Hellerupvej kan snart tages i brug til 
udskolingen.  

Udearealerne mod øst er nu i licitation. Der var et mindre overskud 
fra legepladsen mod vest, som skolen fik lov at bruge. 

Kim deltager i så mange forældremøder som muligt. 

4.  Introkursus for nye 
medlemmer 

Arrangement med Skole og forældre.  Kim og Iben deltager 

5.  
Den økonomiske situation på 
Hellerup Skole og Gentofte 
Kommune 

Kommunen går samlet set 34 mio over servicerammen, hvis ikke 
der handles – dette skyldes flere anbringelser, flere økonomitunge 
borgere, specialundervisningsområdet (specialskoler) mv. 

Alle er blevet bedt om at holde igen og ledelsen har skullet melde 
ind, hvad vi kunne udskyde. – Der er peget på udgifter for ca. 
150.000 kr. vi kan udskyde. 

I 2020 kan kommunen lande i samme situation. 

Overførsler er på max 2%, som vi forhåbentlig vil tilkomme skolen. 

Bekymring for den nye udligningsmodel – det kan betyde 
reduktioner generelt. 
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6.  
Høring om bestyrelsesvalg 

Forslag om at gå fra 4-årige valgperioder til 2-årige valgperioder. 

Bestyrelsen anbefaler at der fortsættes med den 4-årige 
valgperiode. Kim og Lasse lave høringssvar, der rundsendes til 
bestyrelsen. 

7.  
Evt. Intet 

 

 
Kommende møder: 

Indsatser på skolen generelt – skal være før strategidagen 

 

 


