Skolebestyrelsen på Espergærde Skole
Møde den d. 31.10.2016 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: Lars Fløe Olsen, Ulrik Larsen, Simen Lundgaard Sandberg, Jesper Clausen, Paul
Paludan-Müller, Ib Kirkegaard, Benjamin Trab, Elisabeth Hayes
Bemærkning til dagsorden: Mødet er et temamøde og der er inviteret tovholdere for de forskellige udviklingsgrupper med til mødet: Helle Toftekær, Jan Mardahl, Mikael Andersen, Morten Sylvest, Thomas Steffin, Ulla Glædesdagl & Birthe Peltz.
Dagsorden
01. Elevrådet
Nyt fra Elevrådet

Referat
Intet

02. Sager til behandling (2 timer)
02A Espergærde Skole Udviklingsplan
Espergærde Skole har sat gang i en række udviklingsarbejder på forskellige niveauer. Et af udviklingsporerne er de arbejdsgrupper, der i efteråret
arbejder med en forskellige temaer. Herunder at vi
også har defineret udviklingsspor vi ikke arbejder
med, f.eks. at inddele udskolingen/grundskolerne i
særlige linjer / fagretninger/ særlig individuel profil.
D.5.10.2016 blev der afholdt et forældremøde med
temaerne som omdrejningspunkt. (udvalgte). Ca.
50 forældre var mødt frem, og Bilag med opsamling/stikord fra drøftelser er vedlagt. Materialet
indgår i udviklingsgruppernes videre arbejde.
Skolebestyrelsen har besluttet at afholde et temamøde med fokus på netop dette spor. På mødet
fremlægger de forskellige tovholdere kort en status
for hvor i processen grupperne er, hvilken retning
arbejder vi i, hvilke dilemmaer, muligheder og udfordringer / dilemmaer
Efter hver fremlæggelse er der tid til dialog,
spørgsmål, input, refleksion
Efter alle fremlæggelser vil der være tid til samlet

02A
På grund af afbud organiserede vi mødet
lidt anderledes end annonceret i dagsorden.
Mads Hasselgaard og Andreas Elkjær
gennemgik udviklingsgrupperne ud fra
den præsentation, som de enkelte grupper havde produceret til mødet.
Bestyrelsen kommenterede og kom med
input.
Input har vi registreret herunder, præsentation sendes ud med referatet.
De er i kort form:
- grp 1 gode skoledag - grundskole: punkt om skole i udvikling, drøftet hvad betyder det? At der
også er ro og stabilitet…
- grp 1 – faglokaler i grundskoler –
har vi styr på det, erfaring fra andre processer at der vil være pres
på faglokaler.
- Grp 1 organisation grundskole –
én skole og ikke særlig profil for
de forskellige grundskoler!
- Grp3 drøftelse af samme tilbud,
ensartet niveau, men samtidigt
fleksibilitet i forhold til behovet.
Kan variere fra skole til skole.

dialog omkring punktet.
Arbejdsgruppernes overskrifter er:
-

1. Profil for den gode skoledag – grundskolen
2. Profil for den gode skoledag – udskolingen
3. Elever med særlige behov
4. Overgange grundskole
5. Overgange udskoling

Sikker skolevej / trafik tema (ikke en udviklingsgruppe) er et emne, som pt er forankret hos skoleledelsen. Ud af mødet d.5.10.16 manifesterede sig
et behov (?) eller et ønske(?) om at danne et forældrenetværk / - gruppe omkring dette tema.
Bilag om kommissorie for udviklingsgrupperne er
vedlagt.
Tidsplan:
Intro 1 min
1.grp 15 min
2.grp 15 min
3.grp 15 min
4.grp 10 min
5.grp 10 min
Trafik 15 min
Generelt 15 min

-

-

-

-

Grp 2 udskoling – ønske om at
tydeliggøre værdien Fællesskab i
grundlaget for den kommende
udskoling,
- do – spørgsmål om at integrere
andre elementer i udskoling,
f.eks. meditation,
Do – Der tænkes i årgangstema
på hver enkelt årgang som vil
være gennemgående på hver årgang og kulturbærende valgfag –
til gengæld fravalg af egentlige
linjer /spor / profil for udskolingen, bl.a. fordi det ofte risikerer
at give for uens klasser,
Do – drøftet valgfag – i samarbejde med partnere udefra, ungdomsskole, musikskole, foreninger etc.
Drøftet muligheder for klasseskift..
Do – drøftet holddeling og at sikre muligheder for dette.

02B Øvrige info vedr. omorganiseringen
15 min
Ved siden af inddragelsessporet med medarbejdere
og forældre er der andre emner. Herunder følger en
02B Andreas Elkjær orienterede om de
kort oplistning af de vigtigste:
mange andre spor, som der arbejdes
med i denne proces.
- Elevinddragelse (forankret hos kontaktlærere / Ulla Glædesdahl & Hanne Bjerre)
- Logistik diverse, herunder undervisningsmaterialer/taskebøger – klassesæt/ konkrete
flytninger,
- diverse byggeprocesser,
- trafik,
- personaleprocesser,
- skoleårsplanlægning m.m.
- kommunikation
På mødet giver skoleledelsen en kort orientering
om status for disse emner.
03.Sager til beslutning (15 min)
03.A Dannelse af forældrenetværk omkring
sikker trafik
Vil skolebestyrelsen tage initiativ til dannelse af en
forældregruppe omkring trafikudfordringerne og i

Besluttet at danne forældrenetværk omkring trafik, Sarah Roloff indgår som skb
repræsentant. Skolen inviterer til første
møde.

givet fald, hvem er med?

04. Meddelelser
- Kommende klassedelinger, kort orientering
-

Kort orientering og drøftelse om kommende klassedelinger.

05. Eventuelt

Drøftelse af skoleledelsens forslag til
tema for forældreinddragelsesmødet
d.17.11.
Tema for mødet er skolens berettigede
forventninger til til forældre / forældrerollen i de forskellige faser i skoleforløbet
& forældrenes berettigede forventninger
til skolen.

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.
17.11.
24.11.
02.12.
12.12.

SKB
SKB
– 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.
Referent: Mads Hasselgaard
Meddelelser:
- Orientering om kommende klassedelinger,
o På nuværende anden og fjerde årgang har vi et elevtal, som betyder, at vi for skoleåret 2017/2018 må danne ekstra klasser. Processen bliver at vi inviterer til årgangsmøder med forældregruppen, omkring klassedelinger, hvor vi påtænker at gøre det
og hvordan den nye klassedannelse kommer til at ske. (Kriterierne for dannelse af de
nye klasser. Møderne indkaldes medio november 20176.
o D.31.10.16 tages der hul på denne proces med et fyraftensmøde med forældre fra 4a
på Tibberupskolen. Der tales eksklusivt med denne gruppe, da det er eneste klasse
på denne årgang, som skal flytte. Orientering om mødet gives på bestyrelsesmødet.
o Der er formuleret principper for Tibberupklassernes overgang til Mørdrupskolen, og i
disse principper vægtes inddragelse af forældrene.

