Skolebestyrelsen på Espergærde Skole

Møde den 27.11.2014 kl. 18.00 på Mørdrupskolen / Kantinen – Blad nr 006.
Skoleåret 2014-2015 Acadre nr. 12/13141
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)
Mette Sigfusson (m) Elisabeth Hayes (m)
Villads 8R TIB, Albert Grønlund(e), Jacob (e), (e),
Katrine Vendelbo Dencker (by)
Stina Andersen ESN, Paul Paludan-Müller EG

Deltagere derudover: Skoleleder Andreas Elkjær og souschef Jette Voller
SKB suppleanterne er inviteret med til mødet.
Afbud/fraværende: Kristian Schianng-Franck, Katrine Dencker
Mødeleder: Søren Junker
Mødetid er kl.18.00 – 20.00, herefter er der fælles spisning.
Dagsorden
01. Godkendelse af referatet

02. Meddelelser
- AP Møller Fondens bevilling til
kompetenceudvikling
- Store skiftedag

Referat
Elevrådspunkt mangler, behandlet under pkt. 1.
Elevrådet har udelukkende noget med om fordybelsestimerne, hvilket i forvejen er et punkt på dagsordenen.
-

-

-

03.Sager til behandling
- Inklusion og Espergærde Skoles
måde at arbejde med dette tema på. Mads Hasselgaard deltager
- IT-Status. Bestyrelsen gives en
mundtlig orientering om status

Fondsmidlerne skal bruges til lærere og pædagogers kompetenceudvikling m.m. Der arbejdes pt på at planlægge projektet
Bibeholdes til 1. maj – se pkt. 3.
I den administrative kalender fra Center for
Dagtilbud og Skoler er nogle SKB møder flyttet – datoer sendes ud med referatet, sidst i
dokumentet.
Budget for 2014/2015 ser ud til at holde, da
der med udgangen af oktober er brugt 26 %.
Der er budgetteret med et underskud på 3
mio. kr. (inklusiv buffer på 2,7 mio. kr.).Der
er dog en vis usikkerhed i de prognoseværktøjer der er til rådighed. Følges tæt.
Orientering om medarbejdernes sygefravær.
Artikel fra Dagbladet den 27/11 uddelt.
Sygefraværet hænger sammen med hele den
omstillingsproces, skolerne er i gang med. Der
ses alvorligt på det og arbejdes på at ændre
situationen. Der er lavet opsamling på personalemøder omkring udfordringerne og de ting
der fungerer og på den baggrund arbejder ledelsen videre sammen med personalet på at
kvalificere hvad vi skal / kan ændre på for at
understøtte medarbejderne.
Espergærde Skoles sygefravær er steget mindre end gennemsnittet.

-

Orientering v/ Mads Hasselgaard

-

Det trådløse netværk er p.t. ved at blive gennemgået og justeret.
Alle elevcomputere er ved at blive opgraderede med nyt image.

-

for IT på Espergærde Skole,
herunder netværk, netbooks,
support m.v.
Orientering om Indskrivning

04.Sager til beslutning
- Evaluering af skolestrukturen,
kort orientering om forløb, og
valg af bestyrelsesrepræsentant
til fokusgruppeinterview d.8.12.
kl. 16 – 17.30
- Beskrivelse af lektiecafe, tid til
fordybelse, FORD. Bestyrelsen
bedes godkende formål som beskrevet i vedlagte bilag.
- Ferieplan – høring om ferieplanen jf. bilag
- Skolefoto. Pt fotograferes eleverne hvert år. Skoleledelsen foreslår at der hvert andet år tages portrætfoto m.m. og hvert
andet år kun klassefoto.
- Princip om skolehjem samarbejdet. Der ønskes en første drøftelse af vedlagte forslag til princip

Strategi for fremtidig devices til elever er endnu ikke klar.
Projektorer ved smartboards begynder at stå
af. Der er indkøbt 35 til at erstatte de dårligste projektorer.
Espergærde Skoles IT vedligeholdes af 1,5
fuldtidsstillinger.
Drøftelse af image contra brug af software fra
Microsofts cloud.
SKB opfordrer til, at IT medarbejderne spørges om, hvorvidt skolen er bundet til et bestemt operativsystem.
I SKB formandsnetværket bør der presses på
for at få lavet en IT strategi.
-

Indskrivningen påbegyndes med annoncer i
dagbladene i uge 50.
Informationsmøde for kommende børnehaveklasseforældre den 13.01.14.
Skolen har en ambition om at komme ud til
forældremøder i samtlige daginstitutioner.
Der er ca. 170 potentielle nye elever.
Indskrivningen foregår elektronisk.
Der er stadig store skiftedag den 1. maj, hvilket giver en udfordring, fordi pædagogerne er
inde i undervisningsdelen. Der er nedsat en
arbejdsgruppe til at finde gode løsninger for
de nye børnehaveklasseelever.
I uge 8-9 forventes vi at vide, hvor mange
elever, der rent faktisk er skrevet ind på ES.

-

Proces, der forløber frem til marts. Der bliver
gennemført fokusgruppe interview med alle
intressenter. Stormøde for alle, der har deltaget i interviews den 22. januar 2015.
To forældre til interview den 8. dec. kl. 16 –
17.30: Søren og Jeanette.

-

Fordybelse er p.t. frivillig – der eksperimenteres med forskellige modeller.
Ønsker til fordybelse fra elevrådet på TB: Ligge om morgenen – workshops – hyggelige
rammer. Der arbejdes videre med forslagene
fra elevrådet.
Formålet strammes lidt op i ordlyden – AEL.

-

Skolebestyrelsen bakker op om ferieplanen.

-

Der tages kun klassebilleder i skoleregi. Evt.
kan et firma tage portrætfoto i forlængelse af
skoletiden.

-

Princip udsat.

05.Brug af suppleanter

Forslag om, at der udnævnes 1. – 2. - 3. suppleant,
som angiver rækkefølgen, de indkaldes vedtaget.
De forældrevalgte afklarer rækkefølgen og giver besked til AEL.

06. Eventuelt

Mandelgaven gik til Albert!
På referatet skal der stå hvor de kommende møder
skal afholdes.

07. Punkter til kommende møder
Mandag 5/1 Tibberupskolen
Tirsdag 27/1 Grydemoseskolen
Torsdag 26/2 Espergærdeskolen
Onsdag 11/3 Mørdrupskolen
Torsdag 9/4 Tibberupskolen
Mandag 4/5 Grydemoseskolen
Tirsdag 2/6 Eksternt
Mødet sluttede kl.

Årshjul
Elevrådet om den understøttende undervisning
Skolens politikker (mobning, sundhed, udsatte børn)
Redegørelse for hvilke midler der er til specialister i
TEAM V

21.15

Referent: TJV
Meddelelser
- AP Møller Fonden har bevilget 11,8 millioner til kompetenceudvikling af Helsingør Skolevæsen
- Store Skiftedag fastholdes i 2015, vi har nedsat en arbejdsgruppe på tværs af skole, SFO og
Klub, der sammen med dagtilbud kigge på hvordan vi organiserer en tryg skolestart for de
kommende børnehaveklasser

