Skolebestyrelsen på Espergærde Skole
Møde den d. 14.09.2016 kl. 18.30 – 21.00 på Tibberupskolen – Blad nr. 025

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), Carl Anton Rolin 8.M, ) Benjamin Trab G7B, Oliver Søjborg T9q
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: Mette (Mikkel Olsen suppl.) , Benjamin, Jesper og Ib
Bemærkning til dagsorden:
Dagsorden
01. Elevrådet
Nyt fra Elevrådet

Referat
MØ: Carl ny rep. i skb. Har endnu ikke
holdt møde.
TB: Oliver ny rep. i skb. Input til Sund
Orientering om organisering af elevrådsarbejdet / V Skole – fokus på energi-drikke. Elevrep.
skoleledelsen
har fortalt i klasserne. Nye regler: Ingen
søde sager, chips og sodavand på skolen.
9. kl. Mobiltelefoner skal afleveres i klasserne.
Ønske om vandkamp på sidste skoledag
og arrangement af Gallafest.
ES: Valg på ES inden næste møde
Afdelingsleder, Hanne Bjerre, er tovholder på det fælles elevråd.
02. Sager til behandling
02A Orientering om status for skolens økonomi
Herunder oversigt over budgetudviklingen fra 2015
– forventet 2017, hvor der samlet set er reguleret i
skolens økonomiske ramme.
Derudover en orientering om status for forventet
regnskab for 2016.

Andreas Elkjær orienterede om budgetudviklingen på Espergærde Skole fra
2015 - 2017
Der er en fælles forståelse af at undersøge om skolerne er underfinansieret og
et ønske om at analysere på hvad en
skole elev koster.

02b Orientering om evaluering af tildelingsmodellen for skolerne
Der har været afholdt et møde med formænd for
skolebestyrelsen omkring tildelingsmodellen. Orientering om dette.

Tildelingsmodellen er også drøftet på
sidste skoleledermøde. Der kommer en
proces i efteråret, hvor bestyrelsen får
mulighed for at kommentere på evalueringen af modellen.

02C Opfølgning på trivselsundersøgelse, samt
udpluk af data på øvrige dele
Skoleledelsen gennemgår resultater på trivselsun-

Diverse data gennemgået. Præsentationer udsendes med referatet.

dersøgelsen fro eleverne, samt eksempler på øvrig
data.
03. Sager til beslutning
03a Skolens udviklingsproces
1. Orientering om status for processen.
2. Beslutning om forslag om at kunne lukke
skolen kl. 12 fredag d.2.12.16 på grund af
pædagogisk dag, med afrapportering på udviklingsgrupper. Skoleledelsen ønsker skolebestyrelsens opbakning til at lukke skolen
tidligt denne dag, og holde nødåbent i en
enkelt sfo.
3. Indhold på to temamøder for forældre 5.10.
og 17.11. – foreløbige overvejelser:
- Temaerne fra udviklingsgrupperne
- Overgang fra 6.kl. til nye 7.kl. – hvordan
skal klasserne blandes ( fuldt, ud fra
”gamle” skoler, eller kombination…)
- Trafikudfordringer
- Andet….
03b Elevfravær
Skoleledelsen ønsker at skærpe fokus på elevfravær, og har formuleret retningslinjer for, hvordan
vi vil arbejde med opfølgning på fravær m.m. (Vedlagt som bilag).
Disse kunne suppleres med et princip omkring
elevfravær. Princippet bør dels adressere punkterne
fra bilag, dels tilkendegive holdning til elevernes
lovlige fravær, altså at forældre tager børn ud til
ferier uden for skolernes ferieperiode / anden fritagelse.
Forslag til formulering af princip eftersendes.

04. Meddelelser
- Byrådet
- Anlæg – faglokaler / gives en kort mundtlig
status
- Mødeplan
- økonomi – se punkt 2A
- Sygefravær

1. Arbejdsgrupper er i fuld gang i
tråd med planen. Empiri og skoledata inddrages i drøftelserne i
de seks arbejdsgrupper. Tilbagemeldinger på forældreinfoaften,
p-møder og skb-møde.
2. Skolebestyrelsen bakker op om
lukning af skolen kl. 12.00 2/12.
3. Forældrene inddrages i processen
gennem forældreaftenerne. Arbejdsgrupperne generer spørgsmål under udvalgte overskrifter til
drøftelse på forældreaftnerne. ,
så der er en tråd i det fortsatte
arbejde.

Brug for et kort og skarpt princip som
vedr. forældres, elevers og skolens rolle i
forhold til fravær og mødedisciplin. Skoleledelsen udarbejder et udkast til drøftelse til næste møde.

Byrådet:
-

Anlæg:
-

-

-

Ansøgning om udvidet åbningstid i SFOen om fredagen
er imødekommet. (Og nu også
en del af budgetforliget i helsingør Kommune)
Det afklares i forbindelse med
budgetseminaret om der afsættes midler til et produktionskøkken på Tibberupskolen.(AE: blev der ikke, gik til
Skolen I Bymidten i Helsingør)
Anlægsønsker til naturfagslokaler på kommunens tre udskolingsskoler står efter al
sandsynlighed ikke mål med
den umiddelbare økonomiske
tildeling.
Der afsættes penge til flytning
mellem skolerne.

-

05. Eventuelt

06. Punkter til kommende møder


Opfølgning på punkt om trivselsundersøgelsen af eleverne

07. Mødeplan for skoleåret 2015/2016:
2016:
03.08.
14.09.
05.10.
31.10.
17.11.
24.11.
02.12.
12.12.

SKB
SKB
Forældremøde om skoleudvikling
– Temamøde skoleudviklingsproces
Forældremøde om skoleudvikling
SKB
Pædagogisk eftermiddag
SKB

2017:
Møderne fastsættes når vi kender den politiske mødekalender.
Alle møder holdes på Tibberupskolen
08. Mødet sluttede kl. 21.15
Referent: Mads Hasselgaard

Udskiftning af vinduer på Tibberupskolen på trapperne.

Mødeplan:
- SKB er meget velkommen til
temamøderne og pædagogisk
eftermiddag.
Sygefravær:
- Der er skærpet kommunal
opmærksomhed omkring fravær med samtaler mellem
medarbejder og leder efter 5
fraværsdage eller 3 fraværsperioder.
- Forældrehenvendelse vedr. de
kommende 6. klasser fra TB
som umiddelbart skal blive på
TB. Bekymring om det er en
god ide at de to af 6. klasser
skal blive på TB som de eneste 6. klasser. Andreas inviterer TB – 6. klasserne til forældreaften.
- Drøftelse af de trafikale forhold på skolerne i forbindelse
med næste skoleår.
- Udemiljøer – skal der skaffes
fondsmidler?
- Understøttende undervisning.

