Skolebestyrelsen på Espergærde Skole
Møde den d. 22.11.2017 kl. 18.30 – 21.00 på Tibberupskolen – Blad nr. 035

Skoleåret 2017-2018
Deltagere: Søren Junker (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), Elisabeth
Hayes (m), Kamille Skinhøj (m), Magnus Hauge Nielsen, (Elev TB), Carl Rolin (Elev TB), Ib Kirkegaard
(byrådsrepræsentant)
Carsten deltager som suppleant.
Deltagere derudover: Skoleleder Andreas Elkjær og souschef Mads Hasselgaard
Mødeleder: Søren Junker
Afbud/fraværende: Rasmus, Simen, Kristian, Sarah, Ib
Bemærkning: Af hensyn til bestilling af sandwich og god mødeskik er det velset, at man giver melding
om afbud. Der vil være en sandwich fra kl. 18.00.
Dagsorden
01. Elevrådet
Nyt fra Elevrådet

Referat
-Magnus (Formand) fortæller om årgangsvalgene til det endelige elevråd.
Sidste elevrådsmøder handlede bl.a. om
Der er valgt elevråd på Tibberupskolen og det er
-Gallafesten, hvor elevrådet sammen
Magnus Hauge Nielsen og Carl Rolin, der er valgt til
med Eventholdet snakkede om planlægat repræsentere eleverne I bestyrelsen.
ningen af Gallafesten.
Eleverne fortæller om Tibberupskolen, set fra elev- -Medlemmer til UTH (unges talerør) blev
perspektiv.
også valgt.
-Der er koldt i flere steder på Tibberupskolen - især i fællesområderne.
-Cykelvejene til skolen er usikre.
-Terminsprøver blev drøftet for
8.+9.klasse.
-Medieudvalg som drøfter adfærd på de
sociale medier nedsættes.
-Sidste skoledag - de første ideer blev
diskuteret.
-Årgangssamlinger blev drøftet - hvordan bruger eleverne det bedst.
Ros til eleverne for at det er lykkedes at
oprette et velfungerende elevråd og at
de deltager i skb-møderne fremadrettet.
02. Sager til behandling
02A Status for økonomi og handleplan
Der er taget et nyt fælles regneark i brug til økonomistyring.
Opgaven er at få en forbedring i styringen.

Der er to dele i handlingsplanen:
- Der justeres i forhold til elevtallet
- Der effektiviseres økonomisk for
at indhente et oparbejdet underskud.

Jette Langhorn deltager i punktet og giver sammen
med Andreas Elkjær en gennemgang af aktuel status for det forventede resultat for 2017.

Der skal løbende følges op på handleplanen for at sikre at præmisserne holder fx elevtalsprognoser. Skoleledelsen undersøger prognosetal fra 2014-15, sammenholdt med de nuværende tal og eftersender bilag.

Endvidere ønskes en drøftelse af 2018 forventet
budget. Planlægningen af skoleåret 2018 – 2019 er
i gang, blandt andet som følge af den handleplan
Skolebestyrelsen udtrykker meget stor
bekymring for konsekvenserne af handsom skolen arbejder under.
leplanen - fx i forhold til de økonomiske
miljøer herunder støtteniveau og vikarHandleplanen er vedlagt dagsorden til orientering
budgetter. Det er meget bekymrende at
og bestyrelsens input.
skolen skal ned på et serviceniveau langt
Handleplanen er oprindeligt lavet i februar 2017,
under det der er lagt op til i den i forveudsat pga. Deloitte undersøgelsen til maj 2017 og
jen skæve tildelingsmodel, dette beendeligt godkendt i slutningen af august 2017.
kymre mange forældre og ikke mindst
Set i forhold til handleplanen forventer Espergærde skolebestyrelsen.
Skole at komme ud med et væsentligt mindre underskud i 2017 end forudsat i handleplanen. Det
betyder at skoleledelsen pt arbejder på justering af
skolens afdragsprofil på den opsparede gæld.
I handleplanen er kort angivet hvordan skolen vurderer at kunne nå målet om balance på driften i
2018, nemlig skære i SFO/klubtimer i skolen, spare
på driften og på vikarbudgettet. Dertil kommer et
balanceret ansættelsesstop, således at der kan
spares ved ansøgte opsigelser i et vist omfang.
Skoleledelsen lægger op til et budget for 2018,
hvor det fra skoleåret 2018/2019 igen skal være
muligt at planlægge med ture / lejrskoler, som har
været sat på hold i 2017, mens ny model drøftes,
når der er udarbejdet en ny model for dette område på Espergærde Skole. (behandles i bestyrelsen i det nye år).
Foreløbigt budget for 2018 gennemgås på mødet
og bestyrelsen giver deres input.

Skolebestyrelsen retter opmærksomhed
på at økonomistyringen af specialområdet er meget vanskelig.
Overvejelse over hvordan skolen kan
kommunikere ud til forældrene hvorfor
der skæres i serviceudgifterne.
Skolebestyrelsen ønsker budgetprioritering af:
-Lejrskoler
-Vikartimer
Skolebestyrelsen er grundlæggende meget bekymret for den økonomiske tildeling der er til skolerne!
Udvalg nedsættes for at drøfte fremtidig
kommunikation og økonomi på tværs af
skolerne i Helsingør. Jeanette, Søren,
Rasmus, Carsten deltager.
Kommunalt:
Tildelingsmodellen drøftes politisk over
de kommende måneder. Skolebestyrelsesformændene er inviteret til møde medio december.
Handleplanen vedlægges referatet.

03.Sager til beslutning
03A Høring Specialtilbud
Der er tidligere udsendt høringsmateriale om denne Skolebestyrelsen op om skoleledelsens
foreløbige bud.
høring vedrørende specialtilbuddene i Helsingør
A) Ingen yderligere bemærkninger
Kommune. I vedlagte skabelon for høringssvarene
B) Opmærksom på økonomi - det
har skoleledelsen givet sine foreløbige bud på bekan blive dyrere og fjerne endnu
styrelsens høringssvar.
mere økonomi fra skolen.
C) Vigtig med sikker samarbejdsflade mellem dagtilbud og skole.
Bestyrelsen giver deres input til høringssvar.
D) Ingen yderligere bemærkninger
E) Ingen yderligere bemærkninger
F) Ingen yderligere bemærkninger

G) Ingen yderligere bemærkninger
H) Ingen yderligere bemærkninger
Skolebestyrelsen støtter generelt op om
tiltagene men er stærkt bekymret for at
pengene forsvinder fra inklusionsmiljøerne på skolen. Konsekvensen kan blive
at skolen vil blive mere tilbøjelig til at
segregere elever som før kunne blive på
skolen pga. manglende støtteforanstaltninger på skolen.
Det endelige høringssvar vedlægges referatet.

03B Møder i 2018 / Årsberetning
I det nye år skal der vælges ny bestyrelse.
Der ønskes en drøftelse af bestyrelsens holdning til
hvordan man vi understøtter valg af ny bestyrelse.

Det nye udvalg (jf punkt 2) i skolebestyrelsen laver et udspil.

På formødet er drøftet at invitere kontaktforældre
til et møde i januar 2018, dels som et årsberetningsmøde, dels som et dialogmøde med henblik
på kontaktforældrenes perspektiv på bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen bedes beslutte om der skal inviteres til
møde i januar 2018 og målgruppe.

04. Meddelelser
- Orientering om Madordning, kantine på TB
- Orientering om nye faglokaler – (fremvises
ml. 18.00 – 18.30)
- orientering om ombygning TB
- Fravær – status orientering på mødet

05. Eventuelt

06. Punkter til kommende møder

-Der er konkrete aftaler i gang om et
kantinetilbud på TB.
-Rigtig fint resultat og god byggeproces,
stor ros fra den samlede bestyrelse for
gennemførsel af byggeprocessen til alle
involverede og glæde over de flotte og
funktionelle lokaler.
-Meget problematisk tagrenovering på
TB. Stor kritik af den måde Tagrenoveringen ledes af de projektansvarlige.
Fravær for den samlede skole, sfo, klub
og Team V ligger pt på 3,8%, skema
med oversigt over fravær nu og historisk
eftersendes med referatet.
Stor ros til udskolingsskolen fra Skolebestyrelsen.

07. Mødeplan for skoleåret 2016/2017:
2017:
22.05.17 SKB
Uge 35 mandag d.28.8.2017
Uge 39 tirsdag d.26.9.2017 - Grydemoseskolen
Uge 47 onsdag d.22.11.2017
Alle møder holdes på Tibberupskolen
Mødet sluttede kl. 21.05
Referent: Meddelelser:

Mødeplanen afventer den politiske mødeplan, som vedtages i forbindelse med
konstitueringen af det nye byråd primo
december.
Nå vi kender den administrative kalender, melder vi forårets møder ud.

