Skolebestyrelsen på Espergærde Skole

Møde den d. 03.08.2016 kl. 15. – 17.00 på Tibberupskolen – Blad nr. 023

Skoleåret 2016-2017
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)
Paul Paludan-Müller EG, Ib Kirkegaard (byrådsrepræsentant)

Deltagere derudover: Skoleleder Andreas Elkjær og souschef Mads Hasselgaard
Mødeleder: Søren Junker
Afbud/fraværende: Paul, Lars, Rasmus, Kristian, Jesper og Sarah
Bemærkning til dagsorden: Mødet er placeret i uge 31 af hensyn til at nå at afgive kommentarer/ høringssvar til den budgetproces, der genoptages på BU-møde d.8.august. Da mødet ligger i
elevernes sommerferie regner vi ikke med at se elever.
Endvidere kan der være medlemmer, som er på ferie. Er man forhindret i at møde frem,
kan man sende eventuelle bemærkninger til de to punkter til ael08@helsingor.dk, så sørger jeg for at de kommer med til mødet.
Dagsorden
01. Elevrådet
Nyt fra Elevrådet
Der er ikke elever på skolen til dette tidlige møde.

Referat
Intet

02. Sager til behandling

Ingen sager til behandling

02A
03. Sager til beslutning
03a Skoleanalyse
Der er i første halvdel af 2016 udarbejdet en analyse af skolevæsenet. Skoleanalysen er tidligere udsendt til bestyrelsen til orientering, og på mødet er
der mulighed for at bestyrelsen kommenterer analysen og sender bemærkninger videre til det politiske udvalg.
PÅ Espergærde Skole har ledelsen helt overordnet
peget på at man ikke ser et stort uforløst/uforbrugt
økonomisk råderum, som kan effektiviseres. Tvært
i mod ser ledelsen en skole, der på alle nøgletal
ligger på et meget højt niveau.
Endvidere at det er tydeligt at der er behov for en
diskussion om tildelingsmodellen for skolernes økonomi i tilstrækkelig grad understøtter en tilstrækkelig ligelig tildeling.
Endelig viser analysen at skolerne generelt set ligger tæt på det landsgennemsnitlige udgiftsniveau,
men med store forskelle mellem skolerne i Helsingør, med hensyn til udgift pr. elev.
Bestyrelsen giver input til kommentarer til det politiske udvalg.

03a
Skoleanalysen gennemgået og drøftet.
Konklusioner fremgår af fremsendte høringssvar og er i helt korte træk:
Bekymring for validiteten i flere af sammenligningerne
Opmærksomheden på (for?)stor variation i tildelingen pr. elev mellem skolerne
Sammenligning med nøgletal fra privatskoler kunne være interessant her.

03b Budget 2017 – effektiviseringer og serviceforringelser
Bestyrelsen har mulighed for at udtale sig i budgetbehandlingen af budget 2017.
Skoleledelsen har vedlagt det høringssvar skolens
A-med gav til budgetforslagene om effektiviseringer og serviceforringelser før sommerferien.
Som det fremgår af skoleanalysen har Espergærde
Skole i sin udviklingsproces siden 2012 arbejdet i
retning af en stadig højere grad af effektiviseringer.
Det er derfor skoleledelsens indstilling til bestyrelsen, at bestyrelsen kommenterer på, hvor der med
bestyrelsens øjne kan effektiviseres / accepteres
serviceforringelser.

03b
Effektiviseringer drøftet og høringssvar
udarbejdet. Helt generelt er skolebestyrelsen kritisk for yderligere besparelser
og serviceforringelser på skoleområdet.
Skolebestyrelsen bakker op om A-med
høringssvar.

Bestyrelsen giver input til høringssvar til det politisk udvalg.
04. Meddelelser
Intet
- Byrådet – intet nyt
- Anlæg / gives en kort mundtlig status – ikke
noget afklaret endnu
- Mødeplan – mødetider til SKB er indtil videre
som de plejer. Bemærkning: Mødetider er lavet
om grundet ny kommunal adm-kalender. Se
mødetider nederst på denne side.
- økonomi – bliver ikke klar pga mødets placering
- Fravær – bliver ikke klar pga mødets placering
05. Eventuelt

intet

06. Punkter til kommende møder


Opfølgning på punkt om trivselsundersøgelsen af eleverne

07. Mødeplan for skoleåret 2015/2016:
2016:
03.08.
14.09.
31.10. – Temamøde skoleudviklingsproces
24.11.
12.12.
2017:
Møderne fastsættes når vi kender den politiske mødekalender.
Alle møder holdes på Tibberupskolen
08. Mødet sluttede kl.19.30
Referent: Mads Hasselgaard

Mødeplanen godkendt.
Desværre er vi nødt til at rykke temamødet d.26.10. til d.31.10., da ledergruppen (som også er tovholdere og
dermed deltagere) er til skoleledernes
årsmøde d.26.10.
Derfor ny dato.

