Skolebestyrelsen på Espergærde Skole

Møde den d. 09.05.2016 kl. 18.30 – 21.00 på Tibberupskolen – Blad nr. 022
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 T9R (e), Luna Jørgensen T9S (e), Peter Jönsson M9L (e) Benjamin Trab
G7B (e) Emma Lind E6X.
Paul Paludan-Müller EG, Ib Kirkegaard (byrådsrepræsentant)

Deltagere derudover: Skoleleder Andreas Elkjær og souschef Mads Hasselgaard
Mødeleder: Søren Junker
Afbud/fraværende: Ib, Lars, Rasmus, Sarah, Kristian, Luna, Peter, Benjamin, Villads
Bemærkning til dagsorden:
Dagsorden
01. Elevrådet
Nyt fra Elevrådet
02. Sager til behandling
02.A Skoleudvikling frem mod 2017.
I vedlagte bilag er en bearbejdet version af beslutningsgrundlaget for omorganisering af ES i
2017, tilbage fra bestyrelsesmødet i juni 2015.
Af bilaget fremgår det, at skoleledelsen på enkelte punkter har fraveget den oprindelige plan
i notatet, primært at:
-

-

Der flyttes ikke elever fra indskoling / mellemtrin på Tibberupskolen i sommeren
2016, men først i 2017 i forbindelse med
etablering af grundskoler og udskoling.
Eleverne flyttes ikke til Espergærdeskolen,
men samlet til Mørdrupskolen

Baggrunden for de to beslutninger er først og
fremmest hensyn til elever og forældre på Tibberupskolen. En prioritering om kun at forstyrre
en gang samlet og et hensyn til søskende / for
ikke at splitte søskende ad, ved at sprede klasserne på flere matrikler.
Med beslutningen har skolens ledelse også fraveget princip nr.3 fra 2012: ”Børnehaveklasser

placeres således, at der dannes flest mulige sam-

Referat
ES: Der er blevet drøftet fælles køleskabe og kantine i elevrådet. SKB opfordrer
til at involvere Madvognen.

Det er præciseret i oplægget hvilke aktiviteter der arbejdes med – godt!

Det vedhæftede Bilag, ”Beslutningsgrundlag” udmøntes i flere strategier,
som sammenskrives i en strategiplan.
Beslutningsgrundlag overgår derfor herefter til at hedde Strategiplan. Der er
generel enighed om at strategiplanen
medtages i en opdateret form til mødet
7/6 indeholdende ny kalender og ny procesplan.

menhængende spor på afdelinger på Espergærde
Skole. Dog skal der være mindst to spor på afdelingen.”

Skoleledelsen har måttet fravige princippet
om at lave 2 spor på hver skole. I skoleledelsens samlede forståelse af de indbyrdes forDerfor vil Skoleledelsen foreslå at princippet ju- hold mellem principperne, ville det være i
steres (og gøre til et princip) ved at fjerne den
modstrid med et andet princip, nemlig prinsidste sætning, så princippet lyder: ”Børnehave- cippet om forældreønsker.
klasser placeres således, at der dannes flest mulige
sammenhængende spor på afdelinger på Espergærde Det er skoleledelsens opfattelse, at det er et
Skole. ”
problem at definere et antal klasser/spor på
Beslutningsgrundlaget er skabt i 2015 med det
formål at være et solidt og bæredygtigt grundlag, som bestyrelsen kunne træffe den endelige
beslutning om at omorganisere skolerne ud fra.
På den måde har notatet så at sige tjent sit
formål, og det er skoleledelsens indstilling, at
bestyrelsen drøfter grundlaget med de supplerende bemærkninger skoleledelsen har skrevet i
notatet. At skoleledelsen arbejder videre med
tids – og handleplan for arbejdsgrupper og tids
– og procesplan for den samlede skoleudvikling.

forhånd, idet det binder mulighederne for at
styre klassesammensætningerne for 0. klasserne. Kan ende med at skifte antal af 0.
klasser hvert år på en afdeling – et problem i
forhold til kontinuiteten på en afdeling.
Skoleledelsen lægger op til et revideret princip til beslutning på kommende skolebestyrelsesmøde.

Bestyrelsen drøfter dette og indledende forslag
til rettelse af princip nr. 3 med henblik på beslutning på næste møde i juni måned.
02.B Pilotprojekt om tilbud til højtpræsterende børn
ES har indgået aftale med ekstern partner om
at lave et tilbud til særligt begavede elever.
Projektet er i første omgang et pilotprojekt, under titlen High Performance.
Mads Hasselgaard informerer om projektet under dette punkt.
03. Sager til beslutning
3a Partnerskabsaftale med Tikøb Skole
Bestyrelsen bedes formelt godkende partnerskabsaftalen.
Aftalen er udsendt og kommenteret af enkelte
medlemmer i uge 17. Ingen medlemmer har i perioden gjort indsigelser mod aftalen.
Fællesbestyrelsen for Tikøb Skole og Familiehus
godkendte enstemmigt aftalen d.28.april, som bestyrelsen er informeret om i mail fra skoleledelsen
d.29.april. Sagen forelægges på Børne og Uddannelsesudvalgets møde d.9.maj og derfor henstilles
til at dette punkt behandles først på skolebestyrelsesmødet.

Skoleledelsen opfordrer skolebestyrelsen
til at godkende partnerskabsaftalen med
Tikøb Skole. Skoleledelsen anerkender at
beslutningsprocessen har været meget
kort.
Der er værdi i at understøtte elevernes
faglige niveau gennem et tættere fagligt
samarbejde.
Tildelingsmodellen til Tikøb Skole er
uændret.
Skolebestyrelsen godkender partnerskabsaftalen.

3b Evaluering af forsøg med udvidet åbningstid i SFO-erne
Skolebestyrelsen drøfter evalueringen af den ekstra Forsøget fortsætter skoleåret ud og
åbningstime.
Skolebestyrelsen godkender at skolele-

Ordningen opleves som en succes, se bilag til
punktet.
Det er på baggrund af evalueringen skoleledelsens
indstilling, at ES søger på Børne og Uddannelsesudvalget om en udvidet forsøgsperiode, på op til et
skoleår.
3c Høring ferieplan for 2017/2018 &
2018/2019
I bilag er vedlagt høringsbrev for ferieplan for de
kommende to skoleår.

delsen fremsender ansøgning til BU om
at SFO-åbningstiden om fredagen også
næste skoleår vil være til kl. 17.00.

Skolebestyrelsen godkender ferieplanen.

Skoleledelsen kan anbefale bestyrelsen at godkende forslag til ferieplan for eleverne.
04. Meddelelser
- Byrådet
- Økonomi
- Sygefravær
- Anlæg

05. Eventuelt
06. Punkter til kommende møder





Endelig status for indskrivning og tilpasning
af princip nr. 3
Opfølgning på punkt om trivselsundersøgelsen af eleverne
Årshjul / mødekalender for 2016/2017
Fundraising udvalg

07. Mødeplan for skoleåret 2015/2016:
2016:
09.05.
07.06.
Alle møder holdes på Tibberupskolen
08. Lukket punkt
Orientering om lederrekruttering /
personalereduktioner
09. Mødet sluttede kl. 20.30

Referent: Mads Hasselgaard
Meddelelser
1. Byrådet
2. Økonomi
a. Forbrugsoversigt medbringes på mødet og sendes ud med referatet.

3. Sygefravær – Espergærde Skole har det laveste fravær i forhold til de øvrige skoler i Helsingør.
Skoleledelsen arbejder stadig med at nedbringe sygefraværet. Statistik sendes ud med referatet.
4. Anlægsmidler: Pulje på 5.8 mio. til renovering af faglokaler på skolerne er medtaget i puljen.
Nærmere besked gives.
5. Formandsmøde:
a. Elevrådsrepræsentanter – DS undersøger hvordan vi håndterer elevrådsrepræsentationen skolebestyrelserne på de kommende grundskoler.
b. Anlægsmidler blev drøftet
c. Besparelseskatalog på 120 mio. kr. Der skal findes 60 mio. kr.
d. Drøftelse af videndeling med skolebestyrelserne

Princip nr. 3:
Vedtaget:
Placering af børnehaveklasser
26.11.2012
Børnehaveklasser placeres således, at der dannes flest mulige sammenhængende spor på afdelinger på Espergærde Skole. Dog skal der være
mindst to spor på afdelingen.

