Skolebestyrelsen på Espergærde Skole
Møde den d. 3.9.2018 kl. 18.00 – 19.00 på Tibberupskolen – Blad nr. 002

Skoleåret 2018-2019
Deltagere: Klaus Muhlbach, Michael Traulsen, Ann-Sofie Lykke Nyggard, Jeanette Blom, Henriette
Csáder Andreasen, Jesper Clausen, Jeanette Jordan, Lise Vedelsby, Sidsel Monrad Kühl. Magnus Hauge
Nielsen, (Elev TB), Duygu N. Aydinoglu (byrådsrepræsentant), Elisabeth Hayes, Kammile Skinhøj
Deltagere derudover: Skoleleder Andreas Elkjær og souschef Mads Hasselgaard
Mødeleder: Andreas Elkjær
Afbud/fraværende: Duygu N. Aydinoglu , Ann-Sofie Lykke Nyggard, Kamille Skinhøj
Bemærkning: Husk at melde afbud til Mette, mbr37@helsingor.dk, af hensyn til bestilling af sandwich
og indkaldelse af suppleant.
Dagsorden
01 Nyt fra elevrådet

Referat

02. Sager til drøftelse
2a forretningsorden gennemgås,
Tilrettet forretningsorden vedlagt.

02A: Styrelsesvedtægten er ved at blive
tilrettet og her vil der blandt andet være
fokus på elevrepræsentationen, i skolebestyrelsen. (Den kommer i høring i efteråret)

02b Videre udviklingsproces og input fra bestyrelsen
Skolerne har i det seneste år etableret sig i den nye
organisering. Der forestår et videre udviklingsarbejde, dels i forhold til den enkelte skolematrikel,
dels i forhold til den samlede Espergærde Skole.
Ledergruppen er 27.aug. samlet for at arbejde med
den nuværende vision, de nuværende strategiske
mål.
Formålet med dagen er bl.a. at:

Der tilføjes punkt om hvordan den udadrettede kommunikation i skolebestyrelsen føres bedst mulig.
02B:
Rundbordssnak om hvad der optager
skolebestyrelsesmedlemmerne:

-Evaluere på 7. klassekarakterer. Afskaffe nationale tests.
-Hvordan involveres den øvrige forældre- Skabe tid og rum til de enkelte skolegrupper gruppe i skolebestyrelsens arbejde?- og
og SFO til at arbejde metodisk med de over- inddrage dem yderligere i fælles indsatordnede strategiske mål for skolerne, Team ser fx i forhold til inklusion. Ledelsen skal
V, SFO og Klub. I fokus vil være dannelses- tydeliggøre hvad der er bestyrelsens arbejde og hvad der ikke er…
aspektet og hvordan det bliver en tydelig
-Hvordan kommunikerer vi det gode
profil/kant på Espergærde Skole
budskab ud om skolen til blandt andet
- Skabe tid og rum til at påbegynde arbejdet
nye elever.
med en fælles udviklingsplan for Esper-Mobilfri skole… der bør være en debat i
gærde Skole med en tydeligere dannelsesforhold til grundskoleeleverne.
profil.
-Fokus på digital dannelse. Hvordan lærer vi eleverne om hvordan de gebærder
De nuværende strategiske mål er formuleret med
sig på nettet og via andre digitale medier
den tidligere bestyrelse og det er skoleledelsens
og hvordan kan fx de digitale medier
hensigt, sammen med bestyrelse og personale at
bruges konstruktivt?
drøfte en opdatering af disse.
-Hvordan hjælper vi elever med særlige
Målene er:
behov bedst mulig.

Eleverne lærer at lære og fortsat er uddannelsessultne når
de forlader Espergærde Skole.
Succeskriteriet er, at vores elever måles blandt de 20%
bedste i DK inden for:
- Faktiske karakterer ved afgangsprøverne
- Trivsel (trivselsmålinger).
- Dannelse – herunder robusthed til at gennemføre ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og erhvervskompetencegivende uddannelse.
I punktet giver skoleledelsen resume af ledergruppens drøftelser, retning og foreløbige overvejelser
om den videre udvikling af skolen
I punktet bedes bestyrelsesmedlemmerne forberede at fortælle i stikord, hvilke områder, overvejelser, som man som bestyrelsesmedlem ønsker at
præge skolen med….

2c Opsamling introduktion nye bestyrelser
Kort opsamling på Introduktionen d.27.8.

-Team V
-Dannelse
-Seksualundervisning
-Hvordan laver vi elevplaner og hvordan
taler vi om dem?
-Styrke alle tre grundskoler – hvad skal
der ske der?
-Drøfte skolens principper
-Opmærksom på de økonomiske skævheder mellem skolerne i Helsingør Kommune.
-Lejrskoler – styrker det sociale samvær.
Hvordan kan vi hjælpe den tilbage?
-FNs miljømål
-Skolens visioner
Skoleledelsen samler op på drøftelsen til
næste bestyrelsesmøde d.2.10. Bestyrelsens interesseområder skal indarbejdes i
den plan for skolens videre udvikling,
som ledelsen pt arbejder med.
02C:
Gav et godt indblik i skolebestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder og opgaver. Ekstra møde d. 25/9 på Tikøb
Skole.
Referat og slides fra mødes sendes ud til
skolebestyrelsen.

03 Sager til beslutning
3a Beslutning af forretningsorden
Vedlagt som bilag

Forretningsorden er godkendt med det
tilføjet punkt om skolebestyrelsens kommunikation.

04. Meddelelser
Eventuelle korte meddelelser
-

-

-

Status for økonomi
Orientering om status for fravær
Orientering om strategien for arbejdet med
vikardækning på ES: Nyt system giver mulighed for at monitorere aflyste timer og
sikre, at de bliver indhentet i så vid udstrækning som muligt af egne lærere.
Orientering om Erasmus projekt. 14 elever
fra Tibberupskolen har været på rejse Tyskland og Letland sidste skoleår og skal i uge
38 tage mod elever fra Tyskland, Letland,
Polen og Finland. Temaet er: Diffent
background – common future.
Orientering om skoleårets opstart – nåede vi
ikke

-

-

-

-

Status for økonomi: pt. forventes
et underskud på driften på kr. ca.
2,5 mio. kr. Skolen er især presses af stigende udgifter til elever i
specialtilbud.
Orientering om status for fravær:
seneste 12 måneders sygefravær
liger på 3,5%
Orientering om strategien for arbejdet med vikardækning på ES:
Nyt system giver mulighed for at
monitorere aflyste timer og sikre,
at de bliver indhentet i så vid udstrækning som muligt af egne lærere.
Orientering om Erasmus projekt.
14 elever fra Tibberupskolen har
været på rejse Tyskland og Letland sidste skoleår og skal i uge
38 tage mod elever fra Tyskland,
Letland, Polen og Finland. Temaet

-

er: Diffent background – common
future.
Orientering om skoleårets opstart
– nåede vi ikke

05. Eventuelt
-

Forældrehenvendelse vedr. fraværet af lejrskoler generelt og teater i 6. klasse på Mørdrupskolen.

Skolebestyrelsen drøfter henvendelsen
og giver et skriftligt svar tilbage.

06. Punkter til kommende møder
-

Orientering og gennemgang af skolens samlede økonomi
Orientering og drøftelse af skolens eksisterende principper og handleplaner

07. Mødeplan for skoleåret 2018/2019:
2018:
Mandag d. 3.9. kl. 18.00 Tibberupskolen
Tirsdag d.2.10.kl. 18.00 Grydemoseskolen
Onsdag d.7.11.kl. 18.00 Mørdrupskolen

Referent: Mads Hasselgaard

Bemærk møderne afholdes på
skift på de forskellige skolematrikler i efteråret, da der er indlagt rundtur på skolen i forbindelse med møderne.
Der er mad fra kl. 18.00-18.30.
Mødestart er kl. 18.30.

