Skolebestyrelsen på Espergærde Skole
Møde den d. 1.3.2017 kl. 18.30 – 21.00 på Tibberupskolen – Blad nr. 029

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,
Wilma E5q
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: Sarah Roloff, Rasmus, Paul, Wilma, Lars, Kristian
Bemærkning: Af hensyn til bestilling af sandwich og god mødeskik er det velset, at man giver melding
om afbud. Der vil være en sandwich fra kl. 18.00
Dagsorden
01. Elevrådet
Nyt fra Elevrådet

Referat
TB: En af elevrødderne har været på
tværgående møde med andre elevrødder
med temaet; Udskolingsskole.
Boost er blevet evalueret i elevrådet TB.
Rapporter viser at der hvor skolen scorer
dårligst er i forhold til inddragelse af eleverne i forhold til elevernes læring.
ES: Wilma stopper med SKB-arbejdet.
Der kommer ikke umiddelbart en ny fra
ES.

02. Sager til behandling
02A Orientering om omorganisering m.v.
Som et fast punkt orienteres bestyrelsen om status
for skolens omorganisering, herunder:
-

Skoleårets planlægning
Status for bygningstilpasninger – Mørdrup &
Tibberup
Status for trafik / sikker skolevej
Status for tanker omkring udearealer
Status for overgang til 7.kl. – infomøder
Status / orientering om valgfag / foreløbig
liste over udbud
Kort om kommende periode

Skoleledelsen orienterer mundtlig om status.

-Skoleårets planlægning følger procesplanen. Der er blandt andet to personalemøder i marts som tager fat på den
konkrete planlægning af skoleåret.
- Bygningstilpasninger – udføres over
sommerferien. Naturfagslokaler står
færdig ved udgangen af november. Planer synliggøres næste gang for bestyrelsen.
- Trafikudvalg har haft møde med forældregruppe og repræsentant for By, Land
og Vand. Der har ligeledes været møde
med politiet for at vurdere de eksisterende forhold omkring Mørdrupskolen.
Tanke på at lave Kiss and ride områder
og lave bestemte afsætningszoner i forhold til hvor eleverne bor.
Nyt forældremøde vedr. trafik 2/3.
-Skolen melder anlægsønsker ind, så vi
er klar hvis der skulle opstå kommunale

budgetmuligheder for anlæg hen over
året.
- 7. klassemøder: Mange deltog i møder,
ca. 100 elever og forældre pr. gang. Vision, organisering, valgfag, årgangstemaer og overgange til 7. klasse var
overskrifterne.
- Valgfagsliste som den ser ud nu til
drøftelse. Lærerne arbejder videre med
den.
02b Orientering om regnskab 2016
Andreas orienterede om regnskab for
I vedlagte bilag er oversigt over budget og forbrug, 2016 udfra bilag.
samt de regnskabsforklaringer, som er sendt til
politisk behandling.
Der udarbejdes parallelt med dette en handleplan
for afvikling af skolens gæld, som der orienteres
om under pkt. 5.
Regnskabsforklaringen på underskuddet kan primært forklares:
-

Udsat regning klub
Flere elever end forudset i specialtilbud
Nedsat plangrundlag
Ufinansierede udgifter på drift
Rest af budget fra det tekniske område
Overført underskud.

I bilag er dels oversigt over forbrug i 2016 på nøgletal, dels den fulde regnskabsbemærkning.
03.Sager til beslutning
03A Overgange fra grundskole til udskoling
Vedlagt i bilag er skoleledelsens forslag til princip
for overgang til udskolingen, formuleret på baggrund af drøftelser på mødet d.24.1.2017.

Drøftelse af om princippet skal være
endnu skarpere og være mere fokuseret
på at balancerne i klasserne er helt centralt.
Drøftelse af elevindflydelsen på klasseskift mellem 6.-7. klasse.
I vedlagte bilag er forslag til princip, der understøt- Input fra drøftelse indlejres og revideret
ter den proces, som skoleledelsen fremlagde på
princip tages op til næste møde.
sidste møde.
Skolebestyrelsen bedes færdiggøre og godkende
principformulering.
03B Høring Inklusions eftersyn
Skolebestyrelsen har mulighed for at udtale sig til
den rapport, som er udarbejdet omkring inklusionsindsatsen i Helsingør Kommune.
(bilag)

I høringssvarene bedes man forholde sig til følgende:




SFIs anbefalinger
kommentarer og anbefalinger fra styregruppen
Bemærkninger fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Læsevejledning: det er en rapport på knap 80 si-

Formålet med inklusionsarbejdet (som
gælder alle børn) er helt centralt – hvad
er det vi samarbejder om? Den pointe
kunne være mere præcis.
SKB tilslutter sig A-MEDs høringssvar.

der. Det er anbefalingen at koncentrere sig om s.
7,8, kap.7 s.59 – 65 og konklusion og anbefalinger
s.67 – 73. Og i selve høringsbrevet er der dels anbefalinger fra styregruppe, samt indlæg fra de politiske partier.
Det er ledelsens tilgang, at bestyrelsen tilslutter sig
styregruppens anbefalinger.
03C Godkendelse af timefordelingsplan

Skolebestyrelsen godkender timefordelingsplanen.

Vedlagt dagsorden er timefordelingsplan for skoleåret 2017/2018. Timefordelingsplanen er den
samme, som den bestyrelsen godkendte sidste år.
Bestyrelsen bedes godkende planen.
03d Ansøgning fra elever fra 3b
I ansøgning vedlagt som bilag ansøger elever fra
3b på vegne af eleverne i indskoling og mellemtrin
på Grydemoseskolen om at man flytter gynger og
sørøverskib fra Tibberupskolen til Grydemoseskolen.
Skoleledelsen har kort drøftet ansøgningen og indstillingen til skolebestyrelsen er, at det undersøges
om flytningen til Grydemoseskolen er den rigtige
prioritering fremfor andre matrikler, om det er muligt at flytte skibet (Gyngerne vurderes umiddelbart
flytbare).
Ansøgningen er lavet i forbindelse med udfordringsugen.
Skolebestyrelsen bedes tage stilling til indstilling.
04. Meddelelser
- Status for skolens økonomi
- fravær
05. Lukket punkt
Orientering om handleplan for kapacitetstilpasning
06. Punkter til kommende møder
-

-

Flere overvejelser:
Skibet har værdi for området, da det
bruges i weekender og uden for skoletid
af områdets børn. Overvejelse om det
skal til Mørdrupskolen eller Grydemoseskolen.
Andreas undersøger op på om det er
rentabelt at flytte skibet.
Andreas går tilbage til 3.b og taler med
dem om deres ansøgning.
I øvrigt: Mørdrupskolen mangler gynger.
Skolebestyrelsen vil gerne være med til
at prioritere udearealerne på skolerne.

-Økonomi: Jf. punkt 05
-Fravær: Ingen nye rapporter
Andreas orienterede om handleplan m.v.
-

Trafikgruppe
Tilpasning af udearealer i forhold til
elevgrupperne

07. Mødeplan for skoleåret 2016/2017: Næste
2017:
27.04.17 SKB
22.05.17 SKB
Alle møder holdes på Tibberupskolen
08. Mødet sluttede kl.
Referent: Mads Hasselgaard

21.00

Meddelelser:

