Skolebestyrelsen på Espergærde Skole

Møde den 01.09.2015 kl. 18.30 på Tibberupskolen – Blad nr. 014
Skoleåret 2015-2016 Acadre nr. 12/13141
Deltagere:

Søren Junker (f), Lars Fløe Olsen (f), Ulrik Larsen (f), Rasmus Lyhne Fischer (f) Simen
Lundsgaard Sandberg (f), Sarah Roloff (f), Jeanette Jordahn (f), Kristian Schianng-Franck
(f), Jesper Clausen (f)
Mette Sigfusson (m) Elisabeth Hayes (m)
Villads Rostrup T9R (e), Luna Jørgensen T9S (e), Albert Grönlund M8L (e), Stina Andersen
ESN, Paul Paludan-Müller EG, Ib Kirkegaard, Byrådsrepræsentant

Deltagere derudover: Skoleleder Andreas Elkjær og souschef Jette Voller,
Mødeleder: Søren Junker
Afbud/fraværende: Kristian, Simen, Lars, Stina
Karen og Bo mødt som suppleanter
Dagsorden
01. Elevrådet
Elevrådet har valg af elevrepræsentanter her i starten af skoleåret.
Der etableres i år et tværgående elevråd med to repræsentanter fra hver
skole.
02. Meddelelser
- Boost
- Personalesituation
- Fravær
- Økonomi
- IT – udrulning elev-pc

Referat
Villads valgt som elevrådsformand på TB – Luna som
næstformand.
Der var flere kandidater til posterne.
Efter SKB mødet lægges en mødeplan for elevrådsarbejdet.
Kompetenceudviklingsprojektet starter primo september og vi ser frem til dette. Alle medarbejdere er
på kursus i metode til undervisning i innovativ metode, fem dage i indeværende skoleår og fem i næste.
Dertil kommer et stort antal, som læser linjefag over
de kommende år.
Personalesituationen er nu løst med ansættelse af en
medarbejder til MØ og en til GR.
Fraværet nærmer sig niveau for 2013 og er fortsat et
fokusområde. Stadig for højt og muligt at arbejde
med jf. punkt 3a
Nyeste sygefraværsstatistik sendes ud så snart vi
modtager den.
Vi er i gang med at gøre økonomi op. Vi har iværksat
økonomigennemgang med henblik på at skære budgetterne til, så vi får et mere bæredygtigt budget. Vi
estimerer pt et underskud på 2 – 2½ mio. kr. i 2015.
Udrulningen er i fuld gang og computerne er meget
populære.
Udlevering af computere til 8. + 9. klasserne udskydes til der er overblik over hvor mange der skal efterbestilles.
Transport til Team V eleverne har været i udbud og
der skiftes leverandør fra 1. oktober 2010.
SFO leder Tove Flenstrup går på pension fra det nye
år.
Jette Voller går på pension 1. marts 2016.

03. Sager til behandling
a) Skoleledelsen orienterer om skole-

a)
Mads Hasselgaard inviteret til at fortælle om skole-

årets start / prioriteringer i år:
- faglighed, opprioritering af de faglige
vejledere
- ESV – inklusionsarbejdet
- fra lektiecafe til lektiehjælp
- UUV – samarbejde med SFO – Klub &
struktur for skoledagen
- organiseringer / fleksibilitet i forhold
til skemaer, undervisningsdagen m.m.

b) Ny skolestruktur i Espergærde
Efter beslutning om ny struktur for
Espergærde Skole med virkning fra
august 2017 skal der udarbejdes en
udviklings – og procesplan. Skoleledelsen orienterer om de foreløbige planer.

årets begyndelse.
Skoleåret 2015-2016 er begyndt mere roligt end første år under reformen:
- Lærernes lektionstal nedsat ved at planlægge
med færre vikartimer (planlagt fravær skal
dækkes ind ved indbydes byt mellem lærerne)
- 20 min. understøttende undervisning lagt ind
hver morgen for at tilgodese klassens lærere
med UUV
- ”Torsdagsbånd” lagt ind med pædagoger, så
de får mere sammenhængende UUV. Det har
samtidig givet læreren mulighed for et mødebånd
- Skoledagens længde er forsøgt tilpasset, så
den ikke er meget lang
- Lektiehjælp ligger ikke i slutningen af dagen
- Tid til teammøder lagt ind i lærere og pædagogers skema
- Bevægelse kan stadig være en udfordring,
men der er idræt, leg i pauserne og integreret
i lektionerne
Lone Aagaard inviteret til at fortælle om arbejdet
med pædagogisk ledelse. En leder fra hver skole er
tovholdere på arbejdet med faglig ledelse.
Vejlederne inddrages i et udviklingsarbejde, der har
fokus på at gøre eleverne så dygtige, som de kan
blive. Målet er at lærerne opkvalificeres ved sparring
med vejlederne.
Alle skolens vejledere tilbydes i dette skoleår et kursus, hvor indholdet i høj grad koncentrerer sig om
det at vejlede kollegaer. Kurset løber over fire eftermiddage i efteråret.
b)
Beslutningen fra SKB mødet den 11/6 er, at der etableres udskolingsskole på TB og indskolings- og mellemtrinskoler på ES, MØ, GR fra august 2017.
Fra august 2016 planlægges med at samle indskolingerne på TB og ES.
Foreløbig procesplan:
En procesplan for implementeringen udarbejdes i
løbet af efteråret samtidig med at der arbejdes med
at gennemføre ændringerne under folkeskolereformen (se punkt a). Fra julen 2015 til julen 2016 nedsættes et udviklingsudvalg, der kortlægges fokusområder, der indhentes inspiration, oplæg om afdelingsopdelte skoler etc.
Fra julen 2016 til sommeren 2016 sker den konkrete
planlægning.

c) Princip for lektiehjælp

Under ”princip” ændres ”Vi arbejder for…” til ”Vi har
en kultur…”
Skolebestyrelsen går herefter ind for beskrivelsen/princippet.

04. Sager til beslutning
05. Eventuelt & Punkter til kommende møder

Svømmeundervisning – har eleverne tid nok til undervisning og omklædning.
Spørgsmål vedr. engangsbøger.

06. Forslag til mødeplan for skoleåret 2015/2016
2015:
28.9.
2.11.
24.11.
2016 – forbehold for ændringer:
13.1.
4.2.
29.2.
15.3.
14.4.
9.5.
7.6.
Alle møder holdes på Tibberupskolen

Mødet sluttede kl.

20.50

