Skolebestyrelsen på Espergærde Skole

Møde den d. 05.01.2015 kl. 18.30 – 21.00 på Tibberupskolen – Blad nr. 007
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 8.R TB (e), Albert Grønlund - MØ (e), Jacob – TB (e), Olivia – MØ (e),
Katrine Vendelbo Dencker (by)
Stina Andersen ESN, Paul Paludan-Müller EG

Deltagere derudover: Skoleleder Andreas Elkjær og souschef Jette Voller
Afbud/fraværende: Jesper Clausen, Kristian Schianng-Franck – Bo Lydom mødt som suppleant, Stina
Andersen, Paul Paludan-Müller, Ulrik Larsen, Katrine Vendelbo Dencker.
Mødeleder: Søren Junker
Der er mulighed for at få en sandwich mellem 18.00 – 18.30.
Dagsorden
01. Punkter fra elevrådet

Referat
Der er indkaldt til fælleselevrådsmøde
den 14/1.
På mødet skal det fremtidige elevrådsarbejde drøftes.

02. Sager til beslutning
a. Beslutning om ændring af princip for placering
af børnehaveklassernes elever.
Vedlagt er oversigt over de principper, der pt er
besluttet for Espergærde Skole. Der ønskes en
ændring af princip nr. 4: Placering af børnehaveklassens elever, således at søskendekriteriet
tæller højere end nærhedskriterie. Der tilføjes
præcisering for elever fra Kvistgaard.
Bilag vedlagt.

a.
Rækkefølgen med forældreønsker – søskendeprincip – nærhed enstemmigt
vedtaget.
Ændringsforslag: ”nærhed” ændres til
”afstand” – nedstemt.
Der skal laves en entydig forklaring til
begrebet ”nærhed”.

b. Beslutning om procesplan for inddragelses –
og beslutningsproces vedr. punkt 03b
Bilag vedlagt

b.
Det blev vedtaget, at procesplanen
strækkes, så der lægges op til beslutning
d. 4/5 i stedet for d. 9/4.

03. Sager til drøftelse
a. Status på visionsarbejdet (bilag)
Arbejdsgruppen har holdt møde – kort
orientering og drøftelse

a.
Visionsgruppen har holdt to møder.
Der er taget udgangspunkt i skolens
vedtagne værdier og inspiration fra andre skolers værdier.
Det foreløbige udkast bearbejdes yderligere og gruppen fremlægger et endeligt
forslag til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.
Sideløbende arbejder medarbejderne
med konkret udmøntning af værdierne i
hverdagen – ambitionen er, at de to processer samles til én.

b. Drøftelse af skolens fremtidige organisering
Der ønskes en første indledende drøftelse
af mulige fremtidige scenarier for Esper-

b.
Orientering om de udfordringer, der er
for skolen i den kommende tid –









gærde Skoles organisering og udvikling.
Espergærde Skole er udfordret i omstillingen til nye rammer, faldende elevtal, en
usikker offentlig økonomi m.m. og på den
baggrund ønskes input til det beslutningsgrundlag, som skolens ledelse vil udforme i
første kvartal. Der ønskes en inddragelsesproces, hvor medarbejdere, kontaktforældre og elever kommenterer og bidrager til
udformning af det endelig beslutningsgrundlag. Beslutningsgrundlaget skal bl.a.
adressere temaerne:
Høj faglighed i undervisning
Læring og læringsmiljøer
Elevtrivsel / underisningsmiljøer
Personale; organisering, kompetencer,
fleksibilitet
Elevtalsudvikling
Økonomi
Fysiske rammer / vedligeholdelsesplaner

03.Meddelelser

v/Andreas.
Drøftelse af mulighederne for at sikre et
godt fagligt miljø for eleverne, f.eks.:
- En samlet udskolingsskole med flere
tilbud
- Samlet indskoling
- Flere udfordringer til den enkelte elev
- Mere holddeling
- ”Job-swop” med lærere i forskellige
klasser
- Analyse af mulighederne for at opretholde et fagligt niveau, mht. til bygninger, elevtal, lærerressourcer, økonomi
m.v. for at lave en 1-3-5 års plan.

Ny hjemmeside er under udvikling – den
forventes ”i luften” primo februar.

Bilag
Stormøde om skolestruktur den 22/1 kl.
16.30 – 21.00. Man tilmelder sig individuelt.
Der er et møde om kompetenceløft for
folkeskoleområdet den 4/2 (bevilling fra
A.P. Møller fonden). Andreas undersøger
om alle bestyrelsesmedlemmer er indbudt.
Jeanette ønsker at fratræde som næstformand pga. familiære forhold.
Andre forældrevalgte tænker over, om
de kan påtage sig opgaven.
Valg af ny næstformand foregår på mødet den 27/1.
05. Eventuelt

Mødet den 26/2 er flyttet til tirsdag den
27/2 – stadig på Espergærdeskolen.

06. Punkter til kommende møder
Mandag 5/1 Tibberupskolen
Tirsdag 27/1 Grydemoseskolen
Mandag 23/2 Espergærdeskolen
Onsdag 11/3 Mørdrupskolen
Torsdag 9/4 Tibberupskolen
Mandag 4/5 Grydemoseskolen
Tirsdag 2/6 Eksternt

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

Mødet sluttede kl.

20.45.

Referent: TJV
Bilag meddelelser:
 Espergærde Skole har ansat ny afdelingsleder til Tibberupskolen, Helle Toftekær. Helle Toftekær
tiltræder d.1.2.15






Der har været en del omtale af folkeskolernes fravær i forbindelse med dette skoleår. For
Espergærde Skoles vedkommende er det helt overordnet sådan, at fraværet også hos os er steget.
o Kigger vi på det rene sygefravær er tallet steget fra 4.1% i 2013 til 4.6% i 2014 til og
med november måned. Dette gælder Sygefravær: Egen sygdom, delvis syg, arbejdsskade og §56
o Kigger vi på det totale fravær, dvs.: Barn syg, barns sygdom alvorlig, omsorgsdage,
graviditetsgener, barsel med løn, egen sygdom, delvis syg og arbejdsskade, §56 og nedsat tjeneste – er tallene for 2013 (kommer senere) og for 2014 til og med november 5,9
%
Indskrivning er begyndt ved annoncering i dagspressen, Espergærde Skole afholder informationsmøde d.13.januar kl. 19.00 på Grydemoseskolen og vi deltager i dialogmøder på de fleste
dagtilbud inden indskrivningen konkret løber fra uge 5 – 6
For øvrige meddelelser henvises til Juleinfo fra skolelederen.

