Skolebestyrelsen på Espergærde Skole
Møde den d. 27.4.2017 kl. 18.30 – 21.00 på Tibberupskolen – Blad nr. 029

Skoleåret 2016-2017
Deltagere:

Søren Junker (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: Paul, Ib
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: Blå mandag har været drøftet blandt
eleverne. Eleverne vil gerne have Blå
mandag.
MØ: Blå mandag har været debatteret.
GR: Blå mandag har været debatteret.
Medieomtale af Blå Mandag gav en kort
dialog omkring dette. Bestyrelsen bakker, som i efteråret 2016, hvor beslutningen blev taget af skolens ledelse,
fortsat op omkring beslutningen.
Afd. Hanne Bjerre er tovholder på elevrådsarbejdet på Espergærde Skole. I
fokus er at lave en klar struktur omkring
elevrådsarbejdet.
Repræsentanter fra Danske Skoleelever
kommer og fortæller lærerne om inddragelse af elevrådsarbejdet i uge 26.

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 - kommende punkt – kort mundtlig orientering

-

-

-

Langt med fagfordelingen. Grundskemaer lægges 30+31 maj. Der
arbejdes næste år med Trio Flex.
Administrationen er i gang.
Tidsplanen holder stadig for både
MØ og TB. Oplæg til kantinedrift
under udarbejdelse i DS.
Fodgængerovergang med blink
(Skolepatruljeanlæg) flyttes til
Nørremarken. Flere bump ved
Espergærdeskolen. Reguleringer
for forældre ved afsætning af
børn i bestemte områder på skolen i forhold til adresse under ud-

arbejdelse. Desuden budgetønske
til Kiss&Ride ved Mørdrupskolen.

-

Status omkring flytninger / flytte proces (bilag)

-

Status kvalitetstilsyn – implementering og
perspektiver
Andet…

-

-

Planer er lavet og tilbud fra flyttefirmaer er ved at blive indhentet.

-

UB

Skoleledelsen orienterer mundtlig om status.
02b Orientering om handleplan for skolens
økonomi
I vedlagte foreløbige handleplan er beskrevet den
handleplan, som skolen siden januar har arbejdet
efter i forhold til at nedbringe gæld og skabe balance i skolens økonomi. Ledelsen har på tidligere møde orienteret om de tiltag der er taget i forhold til
skolens økonomiske situation.
Siden sidste møde er iværksat en ekstern revisionsundersøgelse af skoleøkonomien og den styring,
der er på dette område.
Godkendelse af skolens handleplan er udsat til efter
undersøgelsen, og det er meldt ud, at handleplanen
skal forelægges direktionen i anden halvdel af maj
måned 2017.
Planen er fra primo marts måned, og det forventes
i forhold til de konkrete tal i handleplanen at der vil
komme justeringer i forbindelse med budgetrevision ultimo april 2017
02c Retningslinjer for skole hjem samarbejdet
Et element i skolens handleplan er en justering i
skolens retningslinjer for skole hjem samarbejdet. I
vedlagte udkast kan bestyrelsen orientere sig i,
hvordan det kommende år vil blive prioriteret i forhold til skole hjem samarbejdet.
Til orientering

Økonomien er i balance 2020 ud fra
handleplanen. Herefter kan der afvikles
gæld.
Fredag 28/4 møde med Deloitte – fælles
granskning og foreløbig rapport af Deloittes undersøgelse.
31/5: SKB-Formandskab inviteret til afrapportering fra Deloitte.
Afskedigelser: Alle forhandlinger med
DLF er afsluttet.
SKB-drøftelse: Opmærksom på IT-udstyr
fx Smartboards og Pcer som koster i
drift.

Retningslinjer for et ensartet skolehjemsamarbejde på Espergærde Skole, som
desuden skitserer hvordan Espergærde
Skole fremadrettet vil koordinere skolehjemsamarbejdet så forældrene ikke har
flere forældremøder på samme aften.
SKB: Ønske om at lærerne sender skriftlige tilbagemeldinger på test mm hjem til
forældrene.
Ønske om et mere ensartet skolehjemtilbud – i form og indhold. Brug for en
stram og klar struktur på indhold med
afstemte forventninger inden samtalen
(hvad mødes vi om?).
Opmærksom på de stille børn som måske kunne have brug for en ekstra samtale.
Plads til forældreinddragelse i forbindelse
med forældremøderne.

02d Orientering om arbejdet med trivselsmåling
I vedlagte oversigt er oplistet oversigt over forslag
til hvordan ES vil arbejde med opfølgning på den
årlige trivselsmåling.
Til orientering.
02e kommende klassedelinger på Grydemoseskolen
Ledelsen har tidligere orienteret om kommende
klassedeling på nuværende 2. og 4. årgang på Grydemoseskolen. Der er adviseret et forældreinformationsmøde d.9.maj hvor der orienteres om processen omkring klassedelingen. Der inviteres ud til
alle forældre på årgangen, for at sikre, at forældre
fra øvrige matrikler er opmærksomme på muligheden for at skifte matrikel.

Fælles tilgang, proces og skabelon med
fokus på det der er vigtigt at tale om i de
enkelte klasser.

Desuden:
Orientering om flytning af 5. klasse fra
Espergærdeskolen som sammenlægges
med 5ab på Tibberupskolen. Baggrunden
er at klassen nu er på under 15 elever,
da enkelte elever har ønsket at blive
flyttet til Tibberupskolen. Beslutningen er
derfor at klassen op til sommerferien
flyttes og sammenlægges med de nuværende 5. klasser. Forældremøder afholdes 2/5.

03.Sager til beslutning
03A Høring vedr. eventuel ny organisering af
modtagetilbud
I vedlagte bilag er beskrivelse af en eventuel ny
organisering af modtagetilbud i Helsingør Kommune.
Der er opstillet 4 (+1) scenarie for en fremtidig
organisering, som bestyrelsen har mulighed for at
kommentere.
Scenarie 1 er en videreførsel af den nuværende
model. Det er skoleledelsens indstilling, at fastholde den nuværende model. Scenarie 2 og 3 vil ikke
umiddelbart påvirke elever i Espergærde, mens
scanrie 4a og b vil have den konsekvens at elever
bosat i Espergærde skal gå i modtagetilbud i Snekkersten Skoledistrikt og/eller i Espergærde.
I Espergærde er der alt andet lige færre elever i
målgruppen.
03B Princip for overflytning af elever til udskolingen
På sidste bestyrelsesmødet drøftede bestyrelsen
oplæg til formulering af princip for overgangen. På
baggrund af de drøftelser, input fra Jeanette
Jordahn har ledelsen formuleret et revideret oplæg
til beslutning.
Vedlagt som bilag.
04. Meddelelser

Skolebestyrelsen bakker op om ledelsens
udspil – dvs. scenarie 1; den nuværende
model.

Indspark: ”Retningslinjer” bør kaldes for
”procedure”.

- Status økonomi (bilag vedlagt)
- Fravær – status orientering på mødet

-

Økonomi: Andreas orienterer.
Fravær: Sygefraværet er faldende. Opmærksomhed på langtidsfravær.

- Udtræden af skolebestyrelsen Team V (Bilag
vedlagt)

-

Jesper deltager i forældremøde
med Team V og kan fortælle om
bestyrelsesarbejdet.

- Infomøder ny udskoling – mundtlig orientering

-

Gode og velbesøgte møder med
elever og forældre.

-

Foredrag og folkelig debat i Perssons Palæ kl. 16.30-19.30 d17/5:
Hvad skal vi med skolen?

Eventuelt:

06. Punkter til kommende møder
-

-

Trafikpolitikker på matriklerne
Tilpasning af udearealer i forhold til
elevgrupperne
Forventningsfolder skole – forældre
m.fl.
Procedure for vikardækning lægges
op på næste skb-møde.

07. Mødeplan for skoleåret 2016/2017:
2017:
22.05.17 SKB
Alle møder holdes på Tibberupskolen
08. Mødet sluttede kl. 21.00
Referent: Mads Hasselgaard
Meddelelser:

