Skolebestyrelsen på Espergærde Skole
Møde den d. 12.12.2016 kl. 18.30 – 21.00 på Tibberupskolen – Blad nr. 028

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: Kristian (afbud), Lars(afbud), Sarah, Wilma(afbud), Benjamin, Rasmus
Bemærkning til dagsorden: I anledning af julen er sandwichen erstattet med smørrebrød.
Dagsorden
01. Elevrådet
Nyt fra Elevrådet

Referat
TB: Nyt fra UTH (Unges talerør i Helsingør); Drøftet glæder og bekymringer ved
den nye udskolingsskole. Sammenskriv
er sendt til ledelsen, bilag til pkt 2A
MØ: Ønsker forudbestilling, køb ”klippekort” eller mobilpay til kantinen på den
nye udskolingsskole.
Anbefaling af en kasse eller et skab til
eleverne, så de ikke skal slæbe rundt på
bøgerne.

02. Sager til behandling (2 timer)
02A Espergærde Skole Udviklingsplan
Espergærde Skole har sat gang i en række udviklingsarbejder på forskellige niveauer.
På sidste møde fik bestyrelsen en orientering om
det grundlag der blev fremlagt på den pædagogiske
dag d.2.12.16
I bilag til dette punkt har vi samlet de grundlæggende beskrivelser af de udvalgte temaer, som
udviklingsgrupperne har arbejdet med, og de beskrivelser af anbefalinger, som er resultatet af arbejdet.
Bestyrelsen har mulighed for at komme med input
til temaerne og drøfter videre proces. Efter nytår vil
skolen skulle formulere / reformulere principper og
retningslinjer i udvalgte områder.
Elevtilbagemeldinger – afdelingslederne på TB og
GRY har haft dialog med eleverne omkring den
kommende udskoling. Vedlagt er opsamling fra
drøftelserne.

Anbefalingerne blev fremlagt for personalet på pædagogisk dag 2/12 med
Fremtidens Skole som overskrift. Chef
for DS, Rikke Reiter, deltog i den indledende del. Herefter var der paneldebat
med Anne Skarre, Aslak Gottlieb, Stine
Vang og Christian Holm Donatski – og
med Ask Rostrup som debatleder.
Til sidst oplæg med Anne Skare om
fremtidens kompetencer.
Der var tilbudt nødpasning i SFOen da
skolen var lukket fredag eftermiddag. 4
børn var tilmeldt.
Kommende 7. klasser blandes, mens
kommende 8.+9. klasse fortsætter i deres nuværende form. Der vil dog være
ændringer i lærerbesætningen også i
kommende 8.+9. klasse. Det tilstræbes
som udgangspunkt at klasserne beholder
deres klasselærer.
Kommunikation for at holde forældre og
elever orienteret om udviklingen af den
nye udskolingsskole, samt de nye klas-

Forældremødet d.17.11.16:
På forældremødet drøftede de fremmødte skolehjemsamarbejdet mv. Bilag med opsamling er vedlægt dagsordenen. Forældrene peger blandt andet
på:
-

Tid på og til forældremøderne
Skolen opleves som lukket / svær at kommunikere med
Ønske om at møde alle lærerne tilknyttet
egen klasse
Forældreeftermiddage
Lærerplaner – ugeplaner – indhold, ”ugen
der gik”…
Elevplaner – flere / bedre
Udskoling – ryste sammen møder / socialt –
møde alle lærere

sedannelser er i gang. Der udsendes
inden jul info til kommende forældre /
elever og der planlægges med informationsmøder i april.
Anbefalinger fra udviklingsgrupperne
samt input fra elever og forældre indtænkes i det kommende forårs planlægning.
Desuden har Espergærde Skole lavet en
ansøgning til undervisningsministeriet
om tilskud til udviklingen af skolehjemsamarbejdet.
Skolebestyrelsen roser arbejdet i udviklingsgrupperne som fint understøtter den
vision der er lavet for Espergærde Skole.

Punktet drøftes.
02B Orientering om High Performance
Siden skoleårets start har vi haft et pilotprojekt til
elever på 6.årgang, som profiterer af særlig udfordrende undervisning. Tilmeldingen har været så
stor, at der kører to hold, i hver sin halvdel af skoleåret.
Der gives en orientering om forløbet.
02C Status for kvalitetstilsyn for skolen
Espergærde Skole er som bekendt udtaget til tilsyn
på baggrund af for lav score i prøvekarakterer i
forhold til den socioøkonomiske effekt.
På den baggrund er der indledt et samarbejde med
Undervisningsministeriets Læringskonsulenter, og
skolens ledelse samarbejder med to konsulenter fra
ministeriet.
Der er lavet en samarbejdsaftale og aftalt primært
to udviklingsspor.
1) Skolens udviklingsarbejde omkring skolens
egne faglige vejledere. Her er skolen i gang
med at kompetenceudvikle de faglige vejledere til at arbejde som læringsvejledere.
Kernen i udviklingsarbejdet er at give alle
undervisere feedback på et undervisningsforløb, og dermed understøtte udviklingen af
arbejdet med læringsmål. Projektet er i sit
andet år, vi har tidligere informeret om det
og Læringskonsulenterne assisterer i forhold
til yderligere kompetenceudvikling af vores
medarbejdere og med sparring til Espergærde Skoles egen læringskonsulent.
2) Et udviklingsspor omkring matematikfaget
og naturfagsområdet. Ser vi nærmere på

En på alle måder god og positiv erfaring
er opnået fra efteråret. Der arbejdes
med at udbrede de pædagogiske erfaringer fra projektet til klasserne og forstørret i den kommende udskolingsskole.

Skoleledelsen orienterede om status for
projektet. Der er et samarbejde med
Læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet om de to nævnte indsatsområder.

prøvekarakterer viser det sig, at det primært er i matematik / naturfagene at mange elever scorer lavt. Indsatsen omkring naturfag er i planlægning, men involverer tættere samarbejde med Espergærde Gymnasium, fagudvalgsarbejde omkring Fælles Mål
m.v.
Orientering og drøftelse.
03.Sager til beslutning (15 min)
03 Intet
04. Meddelelser
- Status for skolens økonomi
- Status for skolens sygefravær
- Antimobbepolitik: ES er udvalgt til at være et
godt eksempel på en skole, der arbejder seriøst
og godt med antimobbepolitik. Ministeriet er
blevet opmærksom på ES fra flere børneorganisationer, som har fremhævet skolens arbejde
med trivsel og antimobbestrategier. Link til ministeriets hjemmeside:
http://www.alleforenmodmobning.dk/grundskol
e/cases/
(scroll ned af siden)
- Nøgletal og benchmarking

05. Eventuelt

06. Punkter til kommende møder

-Økonomi: Der påregnes et underskud
ved udgangen af 2016. IT-driftudgifter
og udgifter til understøttelse af elever i
særlige skoletilbud er stigende.
-Sygefravær (personale): Espergærde
Skole ligger lavt i den kommunale sygestatistik, hvilket er meget tilfredsstillende.

-Helsingør Kommunes skoler er steget
på alle parameter, trivsel, afgangsprøvekarakterer, overgange til ungdomsskoleuddannelser mm.

-Forældre fra GR har henvendt sig vedr. følgeordningen
(”skolepatruljen”) på Grydemoseskolen og vil gerne indgå
i skolens trafikudvalg.
-Drøftelse af bedømmelsessystemerne i
grundskole-delen.

07. Mødeplan for skoleåret 2016/2017:
2017:
24.01.17
01.03.17
27.04.17
22.05.17

SKB
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SKB
SKB
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