Espergærde Skole
Princip nr. 1:
Afdelinger

Vedtaget:
11.06.2015

Der dannes skoleafdelinger med fasedelt inddeling henholdsvis o. –
6. kl. og 7. – 9. kl. på Espergærde Skole, i henhold til
beslutningsgrundlag og implementeringsplan af 11.juni 2015

Princip nr. 2:
Princip for overflytning af elever mellem
skolerne i Espergærde i forbindelse med
omstrukturering 2017

Vedtaget:
02.11.2015

Princippet for overflytninger har til formål at sikre størst mulig tryghed
og forudsigelighed i forbindelse med omorganiseringen af skolerne i
Espergærde i foråret 2017.
Principperne fastlægges nu, så alle parter har mulighed for at orientere
sig i hvordan kommende flytninger af elever kommer til at foregå.
Princippet er:
 Søskendekriterie, - det skal i videst muligt omfang sikres at
søskende i 0. – 6. kl. kan følges ad til samme skole
 Personale, - ved flytning af klasser skal det i videst mulige
omfang tilstræbes, at der følger personale med, som eleverne
kender
 I forbindelse med klasseflytninger, skal der gives mulighed for at
flytte fra en klasse på en matrikel, til en klasse på en anden
matrikel
 Som det helt overvejende udgangspunkt, flyttes hele klasser
 Forældreinddragelse – inden endelig beslutninger om hvilke
klasser, der skal flytte hvornår, skal der have været dialog med
forældregruppen
 Medarbejderinddragelse - medarbejderne inddrages i
tilrettelæggelsen af processen
 Princippet hænger sammen med princip nr. 4 omkring placering
af elever i børnehaveklasser.
Princippet revideres efter omorganiseringerne i løbet af skoleåret
2017/2018.

Espergærde Skole
Princip nr. 3:
Placering af børnehaveklasser

Vedtaget:
26.11.2012

Børnehaveklasser placeres således, at der dannes flest mulige
sammenhængende spor på afdelinger på Espergærde Skole. Dog skal der
være mindst to spor på afdelingen.

Princip nr. 4:
Placering af børnehaveklassernes elever

Vedtaget:
05.01.2015

Ved placering af børnehaveklassernes elever, skal fordelingen foretages
ud fra principperne nr. 1, og nr. 3, og følgende prioritering:
1:
2:
3:

Forældreønsker
Søskendekriteriet
Nærhed for barnet til nærmeste afdeling*

*Det tilstræbes at børn bosat i Kvistgaard tilgodeses med fortrinsret til
placering på Grydemoseskolenl
”Om begrebet nærhed i relation til formuleringen i pkt. 3:
Nærhed skal forstås som den samlede vurdering af et barns tilknytning,
fysiske nærhed og trafikvej til skolen.
Nærhed handler først og fremmest om, at ingen børn som
udgangspunkt skal gå forbi en skoleafdeling for at komme til en anden
skole. Dermed kan en elev der bor længere væk fra en skoleafdeling få
pladsen fremfor eleven der bor tættere på, men som udgangspunkt
ikke skal passere den tættest beliggende skoleafdeling, for at komme
på en anden skoleafdeling.”

Espergærde Skole
Princip nr. 5:
Princip for ansættelse af personale på
Espergærde Skole

Vedtaget:
06.02.2013

Skolebestyrelsen er kun repræsenteret ved ansættelse af
ledelsespersoner.
Ansættelse af øvrige medarbejdere overlades til skolens ledelse.

Princip nr. 6:
Princip for mulighed for kantine

Vedtaget:
05.11.2014

Det tilstræbes at der på Espergærde Skole er mulighed for at købe et
sundt måltid.

Princip nr. 7:
Princip for vikardækning

Vedtaget:
26.09.2017

Formålet med skolens vikardækning er at sikre kontinuitet i elevernes
læring på trods af den faste lærers fravær. Det efterstræbes /
tilstræbes, at skolens vikarer er fagligt kvalificerede til at varetage
undervisning, i anderkendelse af, at vikardækket undervisning ikke kan
have det samme niveau som den planlagte undervisning.
Aflysning af undervisning udgås i videst mulige omfang, men kan
forekomme. (Primært i udskoling).
Ved akut opstået sygdom, barn 1. og 2. sygedag og lignende uvarslet
hændelse vikardækkes efter prioriteringer beskrevet i skolens
procedure for dette. Ved al kendt fravær planlægges undervisning,
understøttende undervisning eller øvrige læringsaktiviteter så øvrige
medlemmer af teamet er bekendt med den planlagte undervisning og
har mulighed for at læse timerne.

