Skolebestyrelsen på Espergærde Skole
Møde den d. 05.02.2018 kl. 18.45 – 21.00 på Grydemoseskolen – Blad nr. 036

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), Duygu N.
Aydinoglu (byrådsrepræsentant)
Deltagere derudover: Skoleleder Andreas Elkjær og souschef Mads Hasselgaard
Mødeleder: Søren Junker
Afbud/fraværende: Sarah, Kristian, Rasmus
Bemærkning: Fra 17.30 – 18.30 er der inviteret til forældremøde – skolebestyrelsens Årsberetning, i
salen på Grydemoseskolen
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. 18.30.
Dagsorden
01. Elevrådet
Nyt fra Elevrådet

Referat
-Kantine på vej til Tibberupskolen
-Evaluering klippeklisterdag og Gallafest.
Gode begivenheder som kan finpudses til
næste skoleår.
-Digital råd nedsættes af elever som
rampe for at drøfte etikken på nettet.
-Hærværk på PLC blev drøftet.
Næste møde - punkt: Sidste skoledag for
9. klasserne. Drøftes også på 9. klassernes samling.
Udfordring omkring overgang ved Kofoed
Anchers vej hvor mange elever må vente
længe på at komme over vejen. Henstilling til at bruge fodgængerovergang. Revideret trafikpolitik under udarbejdelse
og involvering af kommunal trafikkonsulent.

02. Sager til behandling
02A Status for økonomi og handleplan
Årsresultat for 2017 og budget for 2018, orientering. (Bilag vedlagt)
02B Orientering om indskrivning
Indskrivningen for 2018 er slut.
Der er i alt indskrevet 125 elever, hvilket giver 6
nulteklasser.

02A) Årets underskud er på 400.000 –
dvs. næsten i balance. Det har krævet
stor økonomisk opbremsning og årets resultat anses for at være tilfredsstillende.
Målet i henhold til handleplanen er at
være i balance i 2018.
Mikkel Elkjær, områdeleder af økonomiafdelingen, deltager på næste bestyrelsesmøde.

Efter fordeling vil der være 1 klasse på Espergærdeskolen, 2 klasser på Grydemoseskolen og 3 klasser på Mørdrupskolen. Elevtallet vil være omkring
20-22 i klasserne, bortset fra Espergærdeskolen,
hvor der er 24.
Forældre får endelig besked om indskrivning, når
der udsendes breve om dette d.9.2.2018.
På mødet orienteres om andel af privatskole, ansøgere udefra, udsat skolestart.

02B) Andreas har dd ringet til de forældre som ikke har fået deres skoleønske
opfyldt.
12 elever som har søgt Espergærdeskolen har ikke fået deres ønske opfyldt.
De elever som ikke starter på Espergærde Skole har helt overvejende søgt
ind på alternative skoler dvs. en lilleskole
i nærområdet og Rudolph Steiner.

03.Sager til beslutning
03A Høring Tildelingsmodel
Tildelingen til skolerne er i høring, og skolebestyrelsen har mulighed for at udtale sig. I vedlagte bilag
er udkast til høringsforslag, drøftet med formand
Søren Junker. Teksten er sat ind i forlængelsen af
denne dagsorden.
Høringsmaterialet er tidligere udsendt.
03B Timefordelingsplan for skoleåret
2018/2019
Bestyrelsen bedes godkende timefordelingsplan.
Der ønskes fra medarbejderside 2 N/T timer og 1
krist på 1. årgang, frem for omvendt, Begrundelser:





I N/T opleves en lektion som for lidt, da der
ofte skal stilles remedier op til forsøg eller
tages ud i naturen
Kristendom kan med fordel integreres i andre fag
Ønske om at opprioritere de naturvidenskabelige fag

Dertil ændres idrætstimer på 5. og 6.årgang til en matematiktime, som følge af øget fokus på matematik.
Indsatserne omkring fokus på matematik er foreløbigt
formuleret som: IT i undervisningen, undersøgende ma-

03A)
Bestyrelsen er enige om at model 2.2 eller model 2.4 foretrækkes.
Input til høringssvaret:
-Vigtigt at B&U-udvalget følger løbende
op og monitorerer skolernes økonomi løbende hen over året.
-Hvad koster en basiselev? Parametrene
og modellen bør drøftes, da det ikke kun
er en socioøkonomisk baggrund der spiller ind på hvor mange elever på en skole
der har særlige behov.
-Et langt sejt træk for alle skolerne i Helsingør at betale gælden af – pengene tages fra eleverne. Ønske om eftergivelse
af gælden.
-Bestyrelsen anerkender at en indfasning
allerede er startet.
03B)
Skolebestyrelsen godkender ønskerne til
en ændret timeplan.
Opmærksomhed på at naturfagslokalerne skal kunne understøtte et fagligt
miljø på alle grundskolerne.

tematik og elever med særlige behov i matematik sammenhæng
Timefordelingsplanen er vedlagt som bilag.
03C Dialogproces forældreinddragelse
I medfølgende bilag er oplæg til drøftelse omkring
en indsats for at øge forældrenes mulighed for at
øve indflydelse, at være inddraget i skolearbejdet.
Oplægget drøftes.
03D Skolebestyrelsesvalg
Orientering om tidsplan og beslutning om der skal
søges om at gøre skolebestyrelsesrepræsentanterne på Tibberupskolen for to-årig periode, ligesom der er mulighed for at bestyrelsen beslutter, at
arbejde med forskudte valg til bestyrelsen.

03C)
-Jesper Clausen deltager som bestyrelsesmedlem sammen med Andreas i et
indledende møde med centerchefen.
Input: Det skal betyde noget for forældrenes børn, når forældrene skal engageres. Fx aktuelle nedslag som at invitere til foredrag om digital dannelse på
baggrund af de mange sigtelser af unge
for deling af film.
03D)
Skolebestyrelsen indstiller til at bestyrelsesmedlemmerne sidder i en 4-årige periode. Forældre til børn i udskolingen har
mulighed for at vælge en 2-årige periode.

Det er muligt iht. Folkeskoleloven § 42, stk. 12, at
have forskudt valg på afdelinger ”Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at valperioden er 2 år for forældrerepræsentanter ved skoler og afdelinger af
skoler, der alene har 7 klasse og højre klassetrin”
Det betyder at Tibberup og Rønnebær Alle har mulighed for at søge byrådet om det.

03E Kvalitetsrapport

03E)
De faglige resultater og trivselsmålingerne ser fornuftige ud. Vigtigt fortsat at
arbejde videre af det gode spor.
Bestyrelsen lægger særlig vægt på dannelsesidealet - fokus på hvordan vi bliver
tydelige på dannelsesaspektet ikke
mindst i grundskolen.

04. Meddelelser
- Fravær – status orientering på mødet, se bilag
(foreløbige eksempler på visninger)
- Orientering om Blå Mandag 2018
- Orientering om status for skolens tilsyn fra
Undervisningsministeriet
- Orientering om vikar Tibberupskolen, opfølgning på drøftelser i efteråret, bilag

05. Eventuelt

06. Lukket punkt
Orientering om klage vedr. 4.årgang Espergærdeskolen
07. Punkter til kommende møder
08. Mødeplan for skoleåret 2016/2017:
2018:
5.2.18 kl. 17.30 – 21.00 (Årsberetning fra
17.30 – 18.30) GRY
6.3.18 kl. 18.00 – 20.30 TB
11.4.18 kl. 18.00 – 20.30 TB
3.5.18 kl. 18.00 – 20.30 TB
19.6.18 kl. 18.00 Afslutningsarrangement
Alle møder holdes som udgangspunkt på Tibberupskolen
Mødet sluttede kl. 20.55
Referent: Mads Hasselgaard

-Fravær: Sygefraværet blandt personalet
stadig faldende – pt samlet set på 3.7%.
-Blå mandag: Invitation til fyraftensmøde om Blå Mandag på vej til forældrene. Skolen anviser fredag efter Kr.
Himmelfart som Blå Mandag.
-Tilsyn fra UVM: Tilsyn fra UVM er ophørt, da skolen har en målrettet plan og
scorer betydeligt over de socioøkonomiske måltal.
-Vikar Tibberupskolen: 2 ud af 3 uddannet lærere i jobrotation er ansat i januar
som vikarer på Tibberupskolen.
-7. klassekarakterer: Et 3-årig forsøgsprojekt. Vigtigt at der følger forklaringer
med karakterne og der ikke gives karakterer for alle aktiviteter.

Bilag pkt. 3A

Udkast høringssvar tildelingsmodel
Skolebestyrelsen har drøftet materialet omkring en revidering af tildelingsmodellen for skolerne i Helsingør Kommune.
Bestyrelsen har i hele sin valgperiode været optaget af, at den nuværende model ikke er realistisk i
forhold til Espergærde Skole, hvilket ses som en del af forklaringen på, at Espergærde Skole har oparbejdet gæld i den seneste periode.
Det må lægges til grund, at skolen, på baggrund i den nuværende valgte tildelingsmodel, har været
særlig udsat for at kunne opretholde en stabil drift i takt med at effektiviseringer, besparelser og specialelever i andre skoletilbud har presset økonomien på almenområdet.
Derfor ser bestyrelsen frem til en justering af modellen, gerne hurtigst muligt og senest fra næste år,
januar 2019.
Bestyrelsen har principielt ingen forudfattet holdning til, om Hornbæk Skole bør være inden for eller
uden for modellen. Det må bero på en dialog med Hornbæk Skole og en samlet vurdering af, hvad der
mest realistisk opfylder mulighederne for at lave netop det skoletilbud, som der politisk forventes.
Med hensyn til de forskellige modeller ser Espergærde Skoles bestyrelse en mening i at vægte et centralt ansvar også for specialeleverne, at modellen skal være så realistisk som muligt og derfor bør tage
udgangspunkt i de elever der faktisk går på skolen. Det betyder at Espergærde Skoles bestyrelse peger
på model 2.2 / 4.2 afhængigt af beslutningen om Hornbæk Skoles status.

