Skolebestyrelsen på Espergærde Skole
Møde den d. 23.05.2018 kl. 18.30 – 20.30 på Tibberupskolen – Blad nr. 039

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: Simen, Carl, Magnus, Rasmus

Tilmelding til 12.6.18 kl. 18.00 Afslutningsarrangement

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
Ingen elever tilstede pga. af teaterstykke og prøver, men:
-Sidste skoledag for 9. klasserne 29/5:
Program er på plads efter planlægning i
elevrådet. 6. klasserne afslutter på forskellige måder på grundskolerne 27/6.
-Drøftelser af hvordan hjemmeside skal
fungere.
-Næste år er der fokus på hvordan elevrådet bedst muligt kommunikere til alle
eleverne på Tibberupskolen – fx gennem
hjemmeside og en blog…

02. Sager til behandling
02A Status for økonomi og handleplan
Vedlagt status for budget/forbrug

02A:
Budgetopdrag: Espergærde Skole skal
ifølge handleplan fra august 2017 balancere på driften i 2018 og starte at afdrage på gælden i 2019.
-Espergærde Skole, skoledelen lander
ifølge seneste budgetopfølgning marts
måned, med et underskud på 2.5 mio.
kr. i 2018.
Der er flere forhold der påvirker det forventede resultat, men især udviklingen
på elever i specialiserede eksterne tilbud, presser skolens økonomi. Derfor arbejder skolen med at etablere tilbud, der

02B Opfølgning / status sag om skolernes tildeling
Orientering.
02C Orientering om skoleårets afslutning

02D Drøftelse om oplæg / emner til overlevering til ny bestyrelse
På marts mødet drøftede bestyrelsen kort sin hidtidige periode. Her blev flere emner nævnt, som inspiration til den nye bestyrelse.

kan inkluderer elever og har et mål om
at segregere færre elever til eksterne tilbud:
-Der oprettes autismetilbud på Grydemoseskolen fra næste skoleår.
-Der oprettes specialtilbud på Mørdrupskolen næste skoleår.
02B:
Espergærde Skole forventer i 2019 modtage 2.5 mio. til elever med særlige behov ud fra den nye tildelingsmodel.
Der er lige nu meget ro om planlægningen af næste skoleår. Alle skolematrikler
har lige nu alle medarbejdere på plads.
Fagfordeling er derved pt færdig og skemalægningen starter op i næste uge.
Den nye skolebestyrelse bestående af ni
medlemmer er plads.
Emnekataloget fra den gamle bestyrelse
er tiltænkt som inspiration til drøftelser i
den nye bestyrelse.

03.Sager til beslutning
03A Høring vedr. Budget for 2019
Bilag vedr. budget, effektiviseringsforslag vedlagt.
Bestyrelsen skal afgive høringssvar til budgethøringen.
Bilag vedlagt, herunder udkast til høringssvar på
udvalgte områder

Uddrag af forslag:
-Hvis der skal findes besparelser kan
elevloftet på 24+2 fjernes på 7.-9.
klasse, så elevloftet i udskolingen er på
28 elever.
-Vigtigt at der fortsat er et Ungdomsskoletilbud i Espergærde. Overflytning til
Tibberupskolen er i gang. OK med hovedadministration på Rasmus Knudsensvej.
-Familiedialog kan nedlægges.
Helt overordnet er bestyrelsen meget
bekymret for de forslag om servicereduktioner, der vil forringe børnefamiliernes muligheder i Helsingør Kommune,
herunder forslag om mindre åbningstid,
højere takster, færre pædagoger, færre
tilbud. Det er ifølge bestyrelsen den helt
forkerte vej at gå, i en tid, hvor vi promovere os på at være en attraktiv kommune at bosætte sig i og har mål om at
tiltrække børnefamilier.
Andreas Elkjær laver høringssvar færdigt
på baggrund af drøftelserne og input fra
bestyrelsen.

04. Meddelelser
-Der har været meget få tilfælde af elev- Fravær – status orientering på mødet, se ved- sager med elever og rusmidler i løbet af
skoleåret på udskolingsskolen. Hash finlagte bilag (foreløbige eksempler på visninger)
des i nærmiljøet, og skolen har et tæt og
godt samarbejde med SSP.
Der er ikke generelt problem i forhold til
rusmidler, fra skolens side involverer vi
forældre, andre parter relevant, når vi
har konkrete sager.
05. Eventuelt
Tilmelding til afslutningsmiddag d.12.6.
kl. 18.00:

Simen, Søren, Ulrik, Kamille, Jesper, Elisabeth, Jeanette, Sarah, Kristian, Rasmus, Andreas.
Info om sted følger.
06. Punkter til kommende møder
07. 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
12.6.18 kl. 18.00 Afslutningsarrangement
Alle møder holdes som udgangspunkt på Tibberupskolen

Referent:

