Skolebestyrelsen på Espergærde Skole

Møde den d. 23.02.2015 kl. 18.30 – 21.00 på Espergærdeskolen – Blad nr. 009
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,
Afbud/fraværende: Katrine Vendelbo Dencker (by) Rasmus Lyhne – Bo Lydom møder i
stedet, Jeanette Jordahn, Olivia Lorentzen
Mødeleder: Søren Junker
Der er mulighed for at få en sandwich mellem 18.00 – 18.30.
Dagsorden

Referat

00. Godkendelse af referat
01. Punkter fra elevrådet

Der har været fælles elevrådsmøde 23/2.
Klassens time savnes – det er sværere at
få drøftelser i klasserne.
Der blev talt om muligheden for at højne
elevdemokratiet – både i elevrådsarbejdet og i forhold til undervisningen.
Opfordring fra skolebestyrelsen til at
elevrådet tager udeområderne op mhp.
at få ønsker til forbedringer kortlagt.

02.Sager til beslutning
a. Principper (bilag)
- Oplæg til princip for kommunikation
mellem skole og hjem
- Oplæg til princip for forældres inddragelse i deres barns læring og
trivsel i skolen
- Oplæg til princip om skolehjem samarbejdet på ES
- Oplæg til princip om Fordybelse

a. Kommunikation
Der rettes i ”dot3”:
Mulighed til muligt
Begge parter til alle parter
Desuden indføjes noget om lærernes
tavshedspligt.
Herefter er princippet vedtaget.
Forældreinddragelse
Princippet vedtaget.
Fordybelse
Princippet vedtaget

03.Sager til drøftelse
a. Oplæg om indskolingsmiljø V/ gæster fra
naboskole.
- Beslutningsgrundlag i udkastvedlagt til information

a. Peter Arhnung orienterede om den
proces, som Snekkersten Skole har
været igennem for at beslutte udskolings skole på Skolen ved Rønnebær Allé.
Step 1 – der blev lavet ”linjer” på BO
og RØ. Bedre motivation hos eleverne.
Efter en kort proces, hvor der blev

planlagt med udskolingsafdeling på
RØ, blev forslaget stemt ned i bestyrelsen.
Efter en længere proces er det nu
besluttet i bestyrelsen at der laves
udskolingsskole på RØ fra august
2016.
August 2015 oprettes ikke 0. klasse
på RØ.
Formål:
- hæve det faglige niveau ved bl.a.
holddeling
- imødegå det faldende elevtal
- udskolingsmiljø
- mulighed for at bibeholde klassen
som basis eller at indrette sig som
HO og HE med hold
- Signalværdien med at ”vi VIL noget med de store elever”
Opmærksomhed:
- Der er udfordringer i forhold til
lokaler (faglokaler – SFO lokaler)
- personale skal flytte
b. Indskrivning, orientering
- Der er tilmeldt 162 børn, det betyder at der oprettes 7 klasser.
Klasserne placeres som konsekvens af skolens principper herfor, således at der vil være 2
klasser på Mørdrupskolen, Grydemoseskolen og Tibberupskolen, 1 klasse på Espergærdeskolen.

b. 10 børn har fået skoleudsættelse og
10 børn har søgt privatskoler.

c. Kontaktforældremøde d.3.3.2015
- Bestyrelsen inviterer d.3.3.15
kontaktforældre til et informations – og dialogmøde om skolens
status, udfordringer og fremtidige udvikling.
- AP Møllerfonden har bevilget
millioner til Helsingør Kommune.
I vedlagte folder kan læses mere
om projektet, som løber over tre
år, er ganske omfattende. Der
gives en kort mundtlig orientering om status for projektet.

c. Der er sendt indbydelse med dato ud
til kontaktforældre samt skolebestyrelsen.
Sidst på ugen udsendes mere fyldigt
materiale ud.

04. Meddelelser
a. Evaluering af skolestruktur
b. Kompetenceløft (folder/bilag)
c. Forlig på KL/LC
d. Økonomi
e. Personaleforhold / fravær

Fordeling af eleverne i klasser kan ikke
gøres færdig p.t. Der arbejdes ud fra to
scenarier:
- politikerne fastholder 24 reglen
- politikerne lemper reglen, så der kan
være flere i klasserne

Sikker skolevej bør tænkes ind, når skolens fremtid drøftes.
Vigtigt med åbenhed om processen.
Medarbejderne har ikke været involveret
i form af et debatmøde inden kontaktforældremødet.

Se skriftlige meddelelser nedenfor.
Yderligere kommentarer/meddelelser:
a. Der kommer materiale ud til høring
om skolestruktur.
f. Der er p.t. diskussion med præsterne i
forhold til placering af konfirmationsforberedelse.

05. Eventuelt

Er der kommet afklaring på elevernes PC
situation?

Svar: Der arbejdes p.t. på planer for nyt
trådløst netværk samt investering i
PC´er – grundet ubrugte anlægsmidler
fra skolen i Bymidten.
Borgermøde om udvikling i Espergærde
(Espergærdes fremtid) flyttes til muligvis
30. marts.
Ønske om at punktet om Team V (Punkter til kommende møder) tages op nu, så
evt. ønsker til budget kan nå at blive
udarbejdet.
06. Punkter til kommende møder
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.

Kl. 21.10

Referent: TJV

Meddelelser:
a. Evaluering af skolestruktur
a. Der har været afholdt et stormøde om evalueringen på Lo-Skolen. Der blev på
mødet arbejdet med forskellige udfordringer, inden for de temaer, som evalueringen adresserer, - blandt andet faglighed, inklusion, tværgående samarbejde,
økonomisk bæredygtige enheder. Den videre proces er, at styregruppen opsamler
og prioriterer indstilling til det politiske udvalg. Ting der er peget på fra Espergærde Skole er blandt andet reglen om maks 24 elever i klasserne sammenholdt
med en elevtildelingsmodel, ønske om større lokal beslutningskompetence m.m.
Det politiske udvalg tager stilling til evalueringen på side møde d.2.marts 2015.
b. Forlig på KL/LC
a. Der er indgået overenskomst, herunder en aftale om en fælles forståelse om lærernes arbejdstid. Vi afventer pt nærmere information, resultatet skal til afstemning blandt organisationerne, før vi endeligt ved hvilket grundlag vi har for næste
års planlægning. Læs eventuelt mere på www.kl.dk
c. Økonomi
a. Der pågår pt en proces omkring skolernes tildeling, herunder om skolerne er
kompenseret for ny folkeskolelov.
d. Personaleforhold / fravær
a. Nyeste fraværsoversigt viser, at vi pt holder tendens om at fraværet er svagt faldende. Vi følger månedsvis udviklingen.

