Skolebestyrelsen på Espergærde Skole

Møde den d. 07.06.2016 kl. 18.30 – 21.00 på Tibberupskolen – Blad nr. 023
Det er årets sidste skolebestyrelsesmøde og der vil være spisning fra kl. 18.30 – ca. 19.30. Buffet fra
Brammers Mad.
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 Trap
G7B (e).
Paul Paludan-Müller EG, Ib Kirkegaard (byrådsrepræsentant)

Deltagere derudover: Skoleleder Andreas Elkjær og souschef Mads Hasselgaard
Mødeleder: Søren Junker
Afbud/fraværende: Ib Kirkegaard, Luna Jørgensen, Peter Jönsson, Benjamin Trap, Sarah Roloff
Bemærkning til dagsorden:
Dagsorden
01. Elevrådet
Nyt fra Elevrådet

Referat
TB: Talte om traditioner og om retningslinjer for god trivsel og samvær også i
forhold til retningslinjer om sund mad.
Der er kampvalg til elevrådsformandsposten og til skolebestyrelsesposterne. Fastelavn blev afskaffet i udskolingen.
Elevrådet er meget optaget hvad der
skal ske om den nye udskolingsskole.
ES: Ledelsen kigger på muligheden for at
indføre Madvognen på Espergærdeskolen.

02. Sager til behandling
02A Mobbepolitik
Mobbepolitikken har tidligere været drøftet i Skolebestyrelsen. Mobbepolitikken skal rulles ud i det
nye skoleår, så dels nøglemedarbejdere (inklusionsvejeledere m.fl.) har et grundigt kendskab til
politikken, dels den brede medarbejdergruppe har
et kendskab til kernebudskaberne i den.
Mobbepolitikken vedlægges som bilag.

Tilføjelser tilkommet i forhold til tidligere
drøftelser i skolebestyrelsen.
Har til hensigt at skabe størst mulig trivsel og skabe fælles forståelse af hvordan
mobning defineres, hvordan vi håndterer
mobning og hvilke forventninger vi har
til hinanden i den sammenhæng.
Drøftelse af konsekvenser. Der findes
parallelt et cirkulære om god ro og orden
i folkeskolen.
Mobbepolitikken er ikke et statisk dokument men vil blive justeret og tilrettet ad
åre.
Kan efterfølgende findes på hjemmesiden.

03. Sager til beslutning
03a Valg af næstformand
Simen Sandberg har meddelt at han ønsker at
stoppe som næstformand. Der skal vælges en ny.

Rasmus Lyhne Fischer vælges uden
modkandidat som ny næstformand for

Rasmus Lyhne Fischer har tilkendegivet at han er
interesseret i at stille op.

Skolebestyrelsen.

03b Skoleudvikling frem mod 2017.
I vedlagte bilag er en bearbejdet version af beslutningsgrundlaget for omorganisering af ES i
2017, tilpasset til en mere operationel Strategiplan.

Andreas redegør for de forskellige dokumenter; procesplan, strategiplan, arbejdsgruppekommissorium og Læring
med karakter og sammenhængen mellem dem.
Kommentarer til arbejdskommissorierne:
Rigtig gode!
Forslag om at præcisere enkelte af tegnene!
Vigtigt i procesplanen at klargøre hvad
der skal være klar til 1.august 2017 og
hvad der skal arbejdes videre med.

På bestyrelsesmødet d.9.5. blev bilaget drøftet,
og bestyrelsen besluttede, at skoleledelsen til
mødet d.7.6. skulle fremlægge en Strategiplan.
Af bilaget fra d. 9.5. fremgår det, at skoleledelsen på enkelte punkter har fraveget den oprindelige plan i notatet, nemlig at der ikke flyttes
elever i 2016 og når der flyttes i 2017, flyttes
nuværende indskoling og 4. årgang samlet til
Mørdrupskolen.
Det oprindelige Beslutningsgrundlag 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.
Kernekapitler i dette beslutningsgrundlag er videreført i det nye dokument. Det er fortsat
gældende som grundlag, ramme og kontekst
for den samlede skoleudvikling, der pt. er i
gang. Det drejer sig om afsnit 3 og 4.
Afsnit 5 om strukturelle forhold er lagt i bilag og
ikke helt opdaterede tal. Dog har vi medtaget
faktisk antal seksårige i skoledistriktet, se bilag
1 nedenfor.
Det overordnede strategiske mål er beskrevet i
visionen og succeskriterierne for Espergærde
Skole og de suppleres af de faglige og pædagogiske mål, som er beskrevet i afsnit 4, - Espergærde Skoles kvalitative indhold.
Her er oplistet de indsatsområder, der er i gang
i treenigheden: Implementering af Folkeskoleloven, sammenlægnings – og skoleudviklingsproces og nye styringstiltag. Og plan for skoleudviklingen / arbejdsgrupperne i efteråret
2016.(Vedlagt som bilag).
De operationelle mål er listet i afsnit 2 om processerne og tidsplan, samt i kommissorier for
arbejdsgrupperne.
Skoleledelsen indstiller at bestyrelsen godkender strategiplanen, og at skoleledelsen arbejder
videre i de planlagte spor.
03c Beslutning om tilretning af princip for
placering af elever i børnehaveklaser

Skolebestyrelsen giver sin opbakning til
at skoleledelsen fortsætter i det planlagte spor.

Med de beslutninger, der er nævnt i 03b har
skolens ledelse fraveget dele af princip nr.3 fra
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.” (Udgår)
Som en konsekvens af udviklingen, vil Skoleledelsen foreslå at princippet justeres, så det lyder:

Drøftelse af betydningen og vægtningen
af det økonomiske perspektiv.
24+2 elevreglen er fastholdt, så der er
et max antal, men klassestørrelsen er en
”Børnehaveklasser placeres således, at der dannes
flest mulige sammenhængende spor på afdelinger på væsentlig økonomisk faktor og er baggrunden for at økonomiperspektivet er
Espergærde Skole under hensyn til prioriteringen i
medtaget. Ledelsen har derfor brug for
princip nr.4 og pædagogiske, faglige og økonomiske et spillerum for at kunne organisere
klasserne bedst muligt.
hensyn. ” (nyt forslag)

Skoleledelsen anbefaler bestyrelsen at vedtage justeSkolebestyrelsen vedtager justeringen
ring af princip nr. 3 som foreslået og markeret med markeret med blåt med følgende justeblåt.
ring: … under hensyntagen til først prioriteringen i princip nr. 4 samt pædagogiske, faglige og økonomiske hensyn.
Princip nr. 3 er i sin helhed:
”Børnehaveklasser placeres således, at
der dannes flest mulige sammenhængende spor på afdelinger på Espergærde
Skole, under hensyntagen til først prioriteringen i princip nr. 4 samt pædagogiske, faglige og økonomiske hensyn.”
Et medlem stemte mod ændringsforslaget
04. Meddelelser
- Byrådet: Besparelseskatalog er i proces med
besparelsesforventning på 37 mio. kr. Tages op
på mødet i september.
- Budget 2017 og skoleanalyse (vedlagt som bilag til dagsordenen), kort mundtlig orientering
ved skoleledelsen
- Økonomi (forbrugsoversigt vedlagt dagsordenen)
- Sygefravær / orienteres mundtligt
- Anlæg / gives en kort mundtlig status
- Orientering om transport / Team V(bilag vedlagt). Tages op på et senere tidspunkt.
- Ansættelser af ledere

Skolebestyrelsen udtrykker utilfredshed
med ikke at blive inddraget i processen
omkring besparelser / effektiviseringer i
ordentlig tid.
(Skoleanalysen blev meget kort drøftet
og den er efter bestyrelsesmødet sendt
til kommentering i bestyrelsen, med
svarfrist d.8.8.)
Forbrugsoversigt udskudt til næste møde.
Sygefravær udskudt til næste møde
Anlæg: der er frigivet knap kr. 6 mio til
faglokaler på de tre store skoler. Skoleledelsen er i gang med at få kvalificeret
processen.
Team V – transport, - udskudt.
Hanne Bjerre og Ulla Glædesdahl er ansat som afdelingsledere på henholdsvis
Grydemoseskolen og Tibberupskolen,
mens Morten Sylvest er ansat som DPL

på Grydemoseskolen.
Ole Richter starter som afdelingsleder på
Espergærde Skole i tværgående opgaver. Andreas har efter sommerferien
base på Espergærdeskolen.
Skolebestyrelsen bør overveje en ny repræsentant fra erhvervslivet. Det kunne
synliggøres i et nyhedsbrev og/eller i
Helsingør Dagblad.

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
Sund kost – herunder drøftelse af køleskabe
i klasserne.

07. Mødeplan for skoleåret 2015/2016:
2016:
04.08. kl. 15.00 – 16.00 (Skoleanalyse)
22.08.
27.09.
26.10.
24.11.

Forventeligt møde vedr. besparelseskatalog / skoleanalyse i august. Derfor har
vi efter mødet lagt et møde d.4.8. om
skoleanalysen (ekstra møde / tidligt møde) og ordinært møde d.22.8. (budgetudtalelse?)

2017:
Møderne fastsættes når vi kender den politiske mødekalender.
Alle møder holdes på Tibberupskolen
08. Mødet sluttede kl.

21.30

Referent: Mads Hasselgaard
Bilag 1 De faktiske børnetal for de kommende år. Det er børn, som er født og bor i Espergærde Skoles distrikt d.d.
Årstal for indskrivning i
skole
2017
2018
2019
2020
2021

Antal potentielle børn
131
107
109
95
102

