Læring med Karakter

Nyt fra Skolebestyrelsen
Kære forældre
Der sker rigtig meget på vores skole lige nu. I skolebestyrelsen har det sidste halve år været travl og
interessant. I skolens daglige drift sker der mange spændende ting, bl.a. BOOST, lego league, featureuger
m.m. Men først og fremmest har den nye skolestruktur fyldt, og hele forberedelsen til det næste skoleår
med den nye organisering. Men også det kvalitetstilsyn skolen er under, og ikke mindst de
budgetudfordringer, I sikkert har læst om i pressen, har været tunge punkter på dagsordenen..
Skolebestyrelsen vil med dette nyhedsbrev prøve at give en status på nogle af de mange emner, vi arbejder
med.

Strukturprocessen
I løbet af efteråret har skolebestyrelsen været med til at planlægge den inddragelsesproces, hvor elever,
medarbejdere og forældre har været inviteret til at give deres input. I skolebestyrelsen har vi løbende
været orienteret om fremdriften i processen og det konkrete input fra de forskellige grupper. På den
baggrund er der udarbejdet en konkret procesplan, så skolen er klar til det nye skoleår. I skolebestyrelsen
er vi optaget af at følge denne proces tæt, men også selv trække i arbejdstøjet i forbindelse med at
udarbejde nye principper, der hvor det bliver nødvendigt. Det kan også være at revidere vores nuværende
principper for f.eks. indskrivning, klassedannelse, valgfag, skolehjemsamarbejde (gensidige forventninger)
mm., der har betydning for den nye skolestruktur. Dette arbejde kommer til at fylde i de kommende år.
Endvidere har vi fokus på, at I som forældre løbende bliver informeret både skriftligt og ved en række
møder.

Ombygning på Mørdrupskolen
I forbindelse med arealoptimering i Helsingør Kommune har skolebestyrelsen sammen med skoleledelsen
og Ejendomscenteret i de senere år arbejdet på at indrette SFO inde på Mørdrupskolen og nedlægge de
nuværende SFO-pavilloner, da de snart ikke længere må stå der. Tanken er, at indskoling og SFO skal dele
de nye lokaler. Det forventes, at byggetilladelsen ligger klar umiddelbart efter vinterferien, hvorefter
projektet sendes i udbud. Det er planlagt, at det meste af selve ombygningen finder sted i sommerferien, så
de nye lokaler står klar ved skolestart den 14. august. Der vil i foråret være forskellige bygningstilpasninger,
som kan klares uden at genere den daglige undervisning. F.eks. er der allerede etableret ny ventilation og
toiletter i kælderen.

Overgang fra grundskole til udskoling
Fra næste skoleår vil der være en ny praksis for klassedannelse. Klasserne vil blive sammensat af alle fem
matrikler . Klassedannelsesprocessen varetages af Tibberupskolen. Klassedannelsen sker i samråd med
klasselærere fra 6. klasserne. Skolebestyrelsen arbejder lige nu på at formulere de principper for
klassedannelse, der skal danne grundlag for de nye 7. klasser. Der afholdes informationsmøder i uge 6 og
uge 8 for alle 6.klasserne – forældre og elever, de er særskilt inviteret. Eleverne i kommende 7. klasse
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informeres om deres nye klasser den 9. juni. Torsdag den 22. juni starter de kommende 7. klasser i deres
nye klasser på Tibberupskolen. Eleverne møder således deres nye klassekammerater, lærere og lokaler
inden sommerferien.

Forsøg med karakterer i 7. klasse
I udviklingen af den nye udskolingsskole har det været centralt, at elever og forældre oplever skolen som et
sammenhængende forløb med en ensartet evalueringskultur. Skolebestyrelsen har derfor støttet en
indstilling til Byrådet om at indføre standspunktkarakterer i 7. klasse. Byrådet har støttet ønsket, og der er
en ansøgning på vej til Ministeriet for børn, unge og undervisning om en 3 årig forsøgsordning. Ideen er at
lærere, elever og forældre gennem hele udskolingen har en fælles referenceramme (det danske
karaktersystem) i dialogen og samarbejdet om at motivere og understøtte elevens læring målrettet den
ungdomsuddannelse, eleven drømmer om.

Sikker trafik - forældregruppe
I skolebestyrelsen har vi taget initiativ til at nedsætte en trafikgruppe bestående af forældre. Gruppen skal
arbejde med sikker skolevej, cykelparkering, afsætning mm. Gruppen består nu af de 7 forældre, der mødte
frem til opstartsmødet d. 30.1.17, men vi har brug for flere til at hjælpe med at udarbejde løsningsforslag
sammen med skole og kommune. Har du nogle gode ideer? Og har du lyst til at være med, så kontakt Sarah
Roloff fra skolebestyrelsen, eller mød op til næste trafikmøde d.2.3.17 kl. 17 – 19 i Kantinen på
Mørdrupskolen. Denne dag vil repræsentanter fra Vejmyndighed og Politi, sammen med skolen give en
status på hvilke tiltag der arbejdes med for at sikre skoleveje, skabe ordentlige forhold omkring afsætning
m.m.

Budgettet
Skolerne i Helsingør Kommune har alle store afvigelser fra budgettet. Espergærde Skole går ud af 2016 med
et underskud på ca. 8 mio. kr (inkl. overført gæld). Hovedforklaringerne skal blandt andet findes i
elevtalsregulering, øgede udgifter til inklusion / specialområdet, besparelser, IT-udgifter til drift og digitale
lærermidler m.m. Det er besluttet, at et eksternt revisionsfirma sammen med skolerne skal undersøge
skolernes økonomistyring. For Espergærde Skole skal der udarbejdes handleplan for, hvordan budgettet
bringes i balance. Det vil betyde, at ressourceforbrugt på skolen vil blive gennemgået, og at vi kan forvente
besparelser, der kan mærkes. I skolebestyrelsen vil vi have fokus på at fastholde det faglige niveau.
På vegne af skolebestyrelsen
Søren Junker
Formand for skolebestyrelsen på Espergærde skole

PS! I kan finde referater fra Skolebestyrelsens møder på Espergærde Skoles hjemmeside

