Skolebestyrelsen på Espergærde Skole

Møde den d. 27.01.2015 kl. 18.30 – 21.00 på Grydemoseskolen – Blad nr. 008
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 Rostrup T8R (e), Albert Grönlund M8L (e), Jacob Tengbjerg Hansen T8T (e), Olivia
Morelli Lorentzen M9K(e),
Katrine Vendelbo Dencker (by)
Stina Andersen ESN, Paul Paludan-Müller EG

Deltagere derudover: Skoleleder Andreas Elkjær og souschef Jette Voller, samt gæster fra Gilbjergskolen i Gribskov Kommune.
Afbud/fraværende: Ulrik Larsen, Villads, Albert, Jacob, Olivia, Katrine Dencker, Lars Fløe, Sarah Roloff,
Stina Andersen. Mette Sigfusson – Mikkel Olsen mødt som suppleant.
Mødeleder: Søren Junker
Der er mulighed for at få en sandwich mellem 18.00 – 18.30.
Dagsorden
01. Punkter fra elevrådet

Referat
Intet

02.Sager til beslutning
a. Status, Visionsgruppen, beslutning om videre a.
Visionsgruppens forslag præsenteret og
proces
rettet i overensstemmelse med kommentarer på mødet.
Herefter er ordlyden vedtaget.
Endelig udgave er vedhæftet referatet.
Procesplan rettet så SKB mødet ikke er
den 26/2 men 23/2.
Planen er herefter vedtaget.
b. Opfølgning på procesplan for skolens udvikling, herunder drøftelse på baggrund af indlæg fra gæster, samt beslutning om:
- Første udkast til beslutningsoplæg – Andreas - bilag
- Dato for kontaktforældremøde
- Revideret procesplan jf. beslutning på mødet d.5.1.15

c. Kvalitetsrapport (bilag). Bestyrelsen
kommenterer på kvalitetsrapporten.

d. Beslutning om procedure ved afbud til

b.
Andreas beslutningsgrundlag gennemgået og indholdet godkendt.
Forslag om, at beslutningsgrundlaget
udvides med oplæg om erfaringsindspil
framellemtrin- og indskolingsskoler,
samt oplæg om hvordan skoler tackler
variationer i elevtallet.
Kontaktforældremødet lægges mellem
den 23/2 og 11/3.
Datoen meldes ud.
c.
Kvalitetsrapporten er denne gang minimeret.
For ES er resultaterne af afgangsprøverne gode, men ikke prangende.
ES fremstår tydeligt som den skole i Helsingør Kommune, der er dårligst til at
udnytte elevernes potentiale.
SKB bruger ovenstående til at kommentere kvalitetsrapporten.
AEL/JVO udarbejder høringssvar.

skolebestyrelsesmøder. Der meldes afbud
d. Proceduren vedtaget.
til Mette Brauer (gerne ”c.c.” til
AEL/Søren), som sørger for at indkalde
suppleant.
e. Valg af næstformand
e.
Simen valgt.
03.Sager til drøftelse
Tema-punkt – første punkt på mødet
a. Oplæg v/ lærer + leder, der har arbejdet
med afdelingsopdelt skole.
Lærer og konstitueret skoleleder fra Gilbjergskolen giver et oplæg om afdelingsdelt skole,
fleksibel skole m.m.

Kst. Skoleleder Per Rømer og lærer Jacob Heising orienterede:
Skolen har elever fra 7. – 9. klasse fordelt på flere linjer:
Interkulturel
Science
Krop og sundhed
Design
Inden en elev vælger linje er der et
introduktionsprogram (i 6. klasse). Så
vidt muligt følges den linje, der vælges i
7. klasse.
Klasserne har alle folkeskolens fag, men
har ”linjefag” efter den linje, de har
valgt.
Tæt kollegialt samarbejde i team. Der
arbejdes med fleksibelt skema, så planlagt fravær dækkes af klassens egne
lærere.
Årsnorm.
Elevernes evaluering er meget positiv.
Gilbjergskolen kan ikke vise til at have
forbedret elevernes karakterer.

04. Meddelelser
a. Sygefravær
b. Valgfag
c. Status Økonomi
d. Pædagogisk Lørdag 31.1.2015
e. Måling af elevernes trivsel

AEL:
8. klasserne er vurderet med henblik på
uddannelsesparathed.
Andelen af elever, der ikke er uddannelsesparate, svinger i klasserne fra 4 % til
46 %.
Der arbejdes videre med UU vejledere og
lærere for at løfte de ikke uddannelsesparate.
Regnskab for 2014 næsten afsluttet. Der
forventes et underskud på ca. 1,5 mio.
kr. – det er af samme størrelsesorden
som regnskab for 2013.
”Dagens tal” for indskrevne elever:
133 er registreret – 122 er indskrevet på
ES.
Differencen på 11 skyldes at børnene er
skoleudsat eller har valgt andre skoletilbud.
De familier, som ikke registrerer sig i
løbet af uge 5 kontaktes efterfølgende.
Søren:
Der har været møde vedr. fremtidens
skole den 22/1 på Konventum. Flere deltagere fra ES.

Orientering om A.P. Møller projekt den
4/2 på Konventum.
05. Eventuelt

Ida Kasbani er udviklingskonsulent på ES
og har deltaget på mødet i den egenskab.
Hun inviteres fremadrettet ad hoc til SKB
møderne.

06. Punkter til kommende møder
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.
Referent: TJV
Ad.punkt 4. Meddelelser:
Sygefravær. Sygefraværet for lærerne viser et lille fald i december generelt for Helsingør
Kommune. For Espergærde Skole falder sygefraværet fra 8.4% i november til 6.3% i december. Det samlede sygefravær for 2014 bliver for lærerne på Espergærde Skole på 5.1%
mod 4.1% i 2013.
Der er gennemført en ny valgrunde af valgfag og der udbydes i anden halvdel af skoleåret
valgfag jf. list nedenfor. Valgfag ligger på tværs af de tre store skoler fast tirsdag eftermiddag, så eleverne kan vælge på tværs. Udbudte fag:

- Oversigt valgfag 2. halvår 2014/2015
-

Fag
1 – Idé til virksomhed
2 – Business
3 – Fotoværksted
4 – Skak
5 - Design & syning
6 – Kreativt design
7 – Fransk fordybelse
8 – Afgangsprøve fransk
9 – Løb en 10’er
10 - Målmandstræning
11 – Fodbold
12 – Blogging & Webdesign
13 – Madkultur
14 – Madlavning
15 – Ketchersport
16 – Volleyball
17 – Motorlære
18 - Filosofi
19 – Styrketræning
20 – Musik
21 – Amerikansk Fodbold
22 – Teatrets Verden
23 – Yoga m.m.
24 – Friluftsliv & Vildmark

Lærer
Flere
Merete P. Eskildsen
Lars Andreasen
Allan O. Larsen
Jannie Petersen
Marie R. Poulsen
Helle Klein
Houria Sadi
Mikkel Olsen
Rasmus Hakmann
Claus Lindberg
Isabella B. Jørgensen
Ragnhild Petersen
Adinda Zeij
Mikael Lytzen
Torben B. Hansen
Morten Scheller
Pernille L. Hansen
Ture Lund
Simo Schou
Martin Ægidius
Anne Mette Møller
Kirsten Johannesen
John Berggreen

Initialer
(GMS)
(GMS)
MLA
TAO
TJP
MMR
MHK
MUS
MMO
TRH
GCL
(GMS)
TRP
MAZ
GLY
TTH
TMS
TNH
TTU
GSS
FMÆ
TAM
GKJ
GBE

Lokale
GD 81
GD 78
Mørdrup - M20
Tibberup – lokale 10
Tibberup - håndarbejde
Mørdrup – designlokale
Mørdrup – M2
Mørdrup – M8
Mørdrup – aulaen
Mørdrup gymnastiksal
Mørdrup gymnastiksal
GD 82
Tibberup - hjemkundskab
Mørdrup – hjemkundskab
Grydemosen - gymnastiksal
Espergærde hallen
Tibberup – sløjdlokalet
Tibberup – biblioteket
Tibberup gymnastiksal
Grydemosen – musik (GD 77)
Tibberup - boldbanen
Tibberup – teatersalen
Grydemosen – GD 71
Grydemosen – Sciencefløj

25 – Parkour
26 – Spansk
27 – Madlavning
28 – Dansk/Matematik
-

-

Thorbjørn
Anne Schwensen
Emilie
Frederik/Kasper

(GMA)
MEH

Espergærdeskolens idrætssal
Grydemosen – (GC 24)
Grydemosen - hjemkundskab
Mørdrup - Kantinen

Status økonomi / resultat for 2014. Regnskabet afsluttes 16.1. og der gives en mundtlig orientering på
mødet.
Pædagogisk lørdag: Espergærde Skoles pædagogiske personale samles lørdag d.31.1. på Kulturværftet til
en pædagogisk lørdag med hovedtema omkring de nye Fælles Mål. Fra 1.august 2016 indføres de nye
Fælles Mål. Flere steder på Espergærde Skole har medarbejderne allerede taget hul på dette arbejde,
som er frivilligt i indeværende år. På den pædagogiske dag vil vi samlet for Espergærde Skole tage hul på
implementeringen af de nye Fælles Mål. Undervisningsministeriet står for formidling af Fælles Mål via
hjemmesiden www.emu.dk
På samme hjemmeside kan der findes oplysninger om den nationale trivselsmåling for eleverne, som
gennemføres i de kommende måneder. Fra materialet kan opsummeres:

Fakta om trivselsmålingen








Elevernes trivsel skal nu måles årligt på alle landets folkeskoler. Det sker som led i folkeskolereformens nationale mål om, at elevernes trivsel skal øges.
Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.). Elever i indskolingen (0.-3. kl.) får 20 mere enkle spørgsmål. Det vil være muligt at benytte højtlæsningsfunktion for alle
elever.
Trivselsmålingens spørgsmål er udviklet af eksperter og forskere.
Trivselsmålingen i foråret 2015 er en baselineundersøgelse, som skal danne grundlag for beregning af måltal
for trivsel.
Vejledningsmaterialet til trivselsmålingen er udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) og kan
findes på emu.dk – Danmarks læringsportal under målgrupperne forvaltning, skoleledelse, lærere og pædagogisk personale.
Fra august 2015 stiller Undervisningsministeriet et nyt digitalt redskab til rådighed for trivselsmålingen. Heri
kan der også tilvælges et modul om undervisningsmiljø, så trivselsmålingen og undervisningsmiljøvurderingen
kan gennemføres som én samlet undersøgelse.
Der gennemføres en 3-årig evaluering af trivselsmålingen.

-

