Skolebestyrelsen på Espergærde Skole

Møde den d. 28.09.2015 kl. 18.30 – 21.00 på Tibberupskolen – Blad nr. 015
Der vil være sandwich fra kl. 18.00.
Skoleåret 2015-2016
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 T8R (e), Luna Jørgensen T9S (e), Peter Jönsson M9L (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: Stina Andersen, Kristian Schianng-Franck, Sarah Roloff,
Paul Paludan-Müller, Ib Kirkegaard.
Dagsorden
01. Elevrådet

Referat
Peter fra MØ har overtaget pladsen efter
Albert.
Første fælles elevrådsmøde blev holdt
d.d.
Der har været afholdt møde med elevrådskontaktlærerne om struktur og prioritering af arbejdet.
Andreas Elkjær har talt med fælleselevrådet om et antal emner, som elevrådet
vil arbejde med, på dagens formøde.
Fremadrettet holdes fælles elevrådsmøder samme dag, som skolebestyrelsesmøderne ligger.

02. Sager til behandling
a) SFO lukketider jf. mail fra Jesper Clausen
(bilag)
b) Skolesvømning – opfølgning fra sidste møde
(bilag vedlagt dagsordenen)

c) Udkast til procesplan

Ad a
Åbningstider er kommunalt besluttet som en del af
Helsingør Kommunes serviceniveau og de nugældende lukketider er politisk besluttede. Hvis bestyrelsen ønsker ændrede åbningstider, skal bestyrelsen skrive til det politiske udvalg.
Drøftes.
Med hensyn til SFO-budget bruges langt det meste
på lønninger. Skoleledelsen foreslår at budgetpunktet tages på møde i november.

a)
SFO lederne høres om, hvor mange børn
der er til kl. 16 om fredagen – om der er
behov for længere åbningstid.
Andreas laver beregning på, hvor meget
en halv time længere åbningstid i SFO
om fredagen vil koste.
Tages op på næste møde med henblik på
at beslutte, om der skal rettes henvendelses til politikerne med et ønske om at
forlænge åbningstiden om fredagen.
b)
Svømmeundervisning og transporttider
drøftet. Der er ikke meget tid at klæe om
i, og har man udfordring med at nå omklædning, må man tage kontakt til
svømmelæreren.

Ad b
I vedlagte bilag kan tiderne for skolesvømning ses. c)
Flere ”spor” i processen:
I lyset af budgetbeslutning om at omlægge skole- Beskrivelse af kommende skolesvømning til ny model, er det skoleledelsens indstilafdelinger
ling at bestyrelsen tager orienteringen til efterret-

ning.
Ad c
Skoleledelsen fremlægger udkast til procesplan på
mødet

- HR spor, personaleperspektiv
- Fysiske og økonomiske rammer
- Kommunikation
- Ledelse
Der skal nedsættes en fokusgruppe
/udviklingsgruppe/rådgivende gruppe
med repræsentanter fra ledelse, forældre, medarbejdere.
Den overordnede tidsplan diskuteret
mht. tidspunkterne for overflytning af
elever – det forventes at procesplanen er
et dynamisk dokument, som løbende
justeres.
Fast punkt på dagsordenen.

03. Sager til beslutning
a) Sammenflytning af indskoling og SFO jf. beslutningsgrundlag af 11.juni 2015
Skoleledelsen ønsker beslutning om kriterier for
kommende inddragelsesproces.
I beslutningsgrundlaget af 11.juni 2015 ligger ud
over principperne for skolens fremtidige organisering tillige i den toårige overgangsperiode frem til
endelig realisering af nye indskolingsskoler og en
udskolingsskole, en beslutning om at sammenlægge indskoling og SFO inkl. 4. og 5. kl. fra Tibberupskolen og Espergærdeskolen. Og placere dem
på Espergærdeskolen.
I det videre arbejde med realisering af den del af
overgangsordningen, har det vist sig flere udfordringer, eksempelvis:
-

Hvordan sikrer vi at søskende
ikke skilles ad?
Hvor skal vi placere de klasser,
der ikke kan rummes på Espergærdeskolen?
Hvordan sikrer vi at der er
mindst mulig uro, flytning for
elever og medarbejdere?
Etc..

På den baggrund ønskes en beslutning om de kriterier vi lægger til grund for den endelige udmøntning af hvilke klasser, vi flytter hvornår.
Skoleledelsen foreslår derfor følgende kriterier for
kommende klasse - / elevflytninger:
- Søskendekriterie, - det skal sikres at søskende i 0. – 6. kl. kan
følges ad til samme skole
- Personale, - ved flytning af
klasser skal der i videst mulige
omfang følge personale med,
som eleverne kender
- I forbindelse med klasseflytninger, skal der gives mulig for at
flytte fra en klasse på en matrikel, til en klasse på en anden
matrikel

a)
Kriterierne/principperne drøftet. Skolebestyrelsen bakker op om de valgte kriterier, og mener de skal benævnes principper. Til næste møde laver ledelsen et
forslag til princip for overflytninger.
Punktet afstedkom drøftelse om element
fra implementeringsplanen omkring
overflytninger af klasser fra Tibberupskolen allerede fra sommeren 2016. Der er i
planen lagt op til at flytte indskoling og
mellemtrin fra TB til Espergærdeskolen
for tidligst muligt at få tilstrækkelig volumen i Espergærdeskolen.
Efter en dialog bakkede bestyrelsen op
om skoleledelsens vurdering af at afvente flytning til 2017, så alle flytninger sker
samtidig. Der informeres ud til forældrekredsen om dette.

-

-

Som det helt overvejende udgangspunkt, flyttes hele klasser
Forældreinddragelse – inden
endelig beslutninger om hvilke
klasser, der skal flytte hvornår,
skal der have været dialog med
forældregruppen
Medarbejderinddragelse - medarbejderne inddrages i tilrettelæggelsen af processen

Næremere beskrivelse af scenarier for overflytning
fremlægges på mødet.
04. Meddelelser
- Fra byrådet
- Økonomi
- Sygefravær
- Budgetforlig
-

- Sygefraværet er stadig lidt højere end i
2013, det følges nøje.
- Orientering. Der fremlagdes ikke forbrugsoversigt for august måned, det er
en måneds forbrug og ikke repræsentativ for en validering af budgetforbruget.
- Budgetforlig: ”Ro om skolerne”, gammel gæld eftergives (Helsingør + Snekkersten), boost finansieres, arealoptimering, frokostforsøg på Nordvestskolen,
midler til projekt på rensningsanlægget,
lukning af to væresteder – midlerne flyttes til opsøgende medarbejder, skolesvømning overgår til Aqua Camp – et
intensivt forløb, skolen i bymidten gennemføres i en reduceret udgave, ingen
prisfremskrivning, besparelse på ledelse
på de store skoler.
- Mange indbrud på Tibberupskolen, 8
indbrud siden maj måned. Nu er der sat
alarmer op i alle områder, der arbejdes
på mere lys om skolen samt evt. videoovervågning.
Der er skrevet ud til forældre og medarbejdere om at computerne ikke skal opbevares på skolen.

05. Eventuelt

Intet

06. Punkter til kommende møder

Udkast til udmelding om skoleudvikling
til medarbejderne – se pkt. 3.

07. Mødeplan for skoleåret 2015/2016:
2015:
02.11.
24.11.
2016:
04.02.
29.02.
15.03.
14.04.

09.05.
07.06.
Alle møder holdes på Tibberupskolen
08. Mødet sluttede kl.

21.00

Referent: TJV
Pkt. 4 Meddelelser
b. Fra byrådet
c. Økonomi
- Orientering på mødet
d. Sygefravær
- Seneste fraværsregistrering viser at vi fortsat er på niveau med det (for?) høje fravær i efteråret 2014.
e. Budgetforlig
- Der er indgået et forlig om budgettet i Helsingør Kommune. Der orienteres om
budgetforliget.
f.
g.
Bilag 2a

Fra: Jesper Clausen [mailto:jesper.clausen@live.dk]
Sendt: 15. september 2015 21:11
Til: Søren junker <shj@sjunker.dk>
Emne: Brug af SFO timer
Hej Søren
En af de ting, som de andre forældre fra kommunen, som jeg møder, undrer sig mest over, er at SFO'en lukker kl 16
om fredagen. Hvis man skal nå at hente børn og arbejder i København, skal man forlade byen mellem 14 og 15. Skal
man fx med toget fra Hellerup er sidste chance 15:04, så er man på skolen 15:45, men kører toget ikke, og det sker
hver uge, så når man ikke at hente børn inden 16.
Jeg synes, dette harmonerer meget dårligt med, at man ønsker to fuldtidsarbejdende forældre, der kan betale kommuneskat.
Især kan det undre med den lange skoledag, for det betyder, at SFOen kun er åben fra 14-16.
Kunne vi ikke få en orientering om, hvorfor det forholder sig sådan, og om hvordan pædagogbudgettet bruges på et
kommende møde? Jeg er sikker på, at det er en byrådsbeslutning.
/Jesper

