Skolebestyrelsen på Espergærde Skole
Møde den d. 22.5.2017 kl. 18.30 – 21.00 på Tibberupskolen – Blad nr. 032

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
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: Simen Lundsgaard Sandberg, Rasmus, Kristian, Sarah, Paul, Ib, Benjamin, Oliver
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
Intet nyt fra elevrådet

Nyt fra elevrådet – ledelsen: beskrivelse af årshjul,
indhold med mere for tilgangen til organiseringen
af elevrådet er under udarbejdelse.
02. Sager til behandling
02A Orientering om omorganisering m.v.
Som et fast punkt orienteres bestyrelsen om status Grundplanlægning på plads for nu. Fælles skemalægning i uge 21.
for skolens omorganisering, herunder blandt andet:
-

Skoleårets planlægning
Status for bygningstilpasninger – Mørdrup &
Tibberup
Status omkring flytninger / flytte proces
Kommunikation omkring skoleårets afslutning – flytninger m.m.

Skoleledelsen orienterer mundtlig om status.

Bygningstilpasninger. Tilbud er indhentet
på TB / Naturfagslokaler. MØR SFO følger tidsplan.
Flytninger mellem matriklerne foregår
mandag/tirsdag i uge 25. Aftaler med
flyttefirma er på plads.
Der kommunikeres primo juni til forældre om flytninger m.m.

02b Orientering om undersøgelse af skolernes
økonomistyring / Deloitte
En ekstern revisionsundersøgelse af skoleøkonomi- Deloitte foreslår:
en og den styring, der er på dette område.
- Ensartet budgetstyringsværktøj.
- Månedlig opfølgning og styringsGodkendelse af skolens handleplan er udsat til efter
kæde.
undersøgelsen, og det er meldt ud, at handleplanen
Ledelsesmæssig økonomisk forskal forelægges direktionen i anden halvdel af maj
ankring.
måned 2017.
- Det skal være muligt at beregne
Planen er fra primo marts måned, og det forventes
enhedsomkostninger på udgiftsi forhold til de konkrete tal i handleplanen at der vil
drivere- fx på enkeltintegeret
komme justeringer i forbindelse med budgetrevisistøtte.

on ultimo april 2017
Bestyrelsesformand og skoleledelse orienteres om
undersøgelsen d.17.5. og der gives en orientering
på mødet

-

Kigge nærmere på tildelingsmodellen.
Deloitte kritik:
- Undervisningstimetallet er generelt for lavt.
Skolebestyrelsen ønsker der bliver kigget
på tildelingsmodellen.

02c Budgetrevision
Orientering om status for budget 2017 gives på
mødet.

02d Revideret procedure for skole hjem samarbejdet
Et element i skolens handleplan er en justering i
skolens tilgang og procedure for skole hjem samarbejdet. I vedlagte bilag kan bestyrelsen orientere
sig i, hvordan det kommende år vil blive prioriteret
i forhold til skole hjem samarbejdet.
Til orientering

02e Revision af skolens procedure for vikardækning med mere
Som en del af skolens handleplan har skoleledelsen
valgt at prioritere på vikarbudget.
I vedlagte bilag er en beskrivelse af forståelsen om
vikarbrug og de prioriteringer vi bruger på dette
område.

Espergærde Skole melder et underskud
ind på 9.5 mio. kr.

Der arbejdes fremadrettet med organiseringen (så der ikke er sammenfald i forbindelse med forældremøder, der betyder, at forældre er inviteret til to forældremøder på samme tid) og formen i
skolehjemsamarbejdet - med særlig fokus på skolehjemsamtalerne.

Drøftelser af princip… Justeret forslag
tages op igen på kommende møde.
Grundskolen: Ingen ændringer.
Udskolingen: Lektioner omplaceres ved
kendt fravær. Eleverne arbejder selvstændigt ved sygdom og aflysninger af
lektioner forekommer ved sygdom.
Der ansættes få vikarer til udskolingen.
Vikarer som ansættes på Espergærde
Skole bruges på hele Espergærde Skol,
er ikke kun tilknyttet en matrikel og vejledes i deres opgaver.
Ønske om at formulere indhold omkring
vikarkompetencer, hvad gør vi ved længerevarende vikariater, og overvejelse
om hvilke måltal vi som skole har for
vikardækning – maks. hvor meget %?

03.Sager til beslutning
03A Høring vedr. budget 2018
I vedlagte bilag er høringsmateriale og bilag om
budget 2018. Bilag (pdf) er meget langt. Til mødet
vil skoleledelsen komme med overordnet oplæg til
respons, og på mødet løbes oversigt igennem med
henblik på kommentarer til budget.
Høringssvar udarbejdes efterfølgende.

Drøftelse og justeringer af ledelsens oplæg til høringssvar. Ledelsen sender responsen på høringsmaterialet videre.

03B Rammeforsøg til afkortning af skoledagen Skolebestyrelsen bakker op om indstilUndervisningsministeriet har åbnet for at 50 skoler lingen til undervisningsministeriet.
kan ansøge om at afkorte skoledagen. I vedlagte
ansøgning kan bestyrelse læse den ansøgning skolens ledelse har sendt til ministeriet.
Skoleledelsen beder om opbakning til ansøgningen
pr. efterkrav, der var deadline på ansøgningen
d.16.5.17
04. Meddelelser
- Status økonomi / orientering mundtligt
- Fravær – status orientering på mødet
- Lusepolitik – har skolen en fælles politik..

Skubbes til næste møde…

06. Punkter til kommende møder
-

-

Trafikpolitikker på matriklerne (Ikke
blevet færdige med revision).
Tilpasning af udearealer i forhold til
elevgrupperne – kort status.
Forventningsfolder skole – forældre
m.fl. – Ikke færdig revideret.

07. Mødeplan for skoleåret 2016/2017:
2017:
22.05.17 SKB
Skolebestyrelsesmøder i efteråret vil være placeret
i uge 35, 39 og 47. Præcise datoer udmeldes…
Uge 35 mandag d.28.8.2017
Uge 39 tirsdag d.26.9.2017
Uge 47 onsdag d.22.11.2017
Alle møder holdes på Tibberupskolen
08. Mødet sluttede kl. 21.00
Referent: Mads Hasselgaard
Meddelelser:

-

