Skolebestyrelsen på Espergærde Skole
Møde den d. 2.10.2018 kl. 18.30 – 21.00 på Grydemoseskolen – Blad nr. 003
I personalerummet på Grydemoseskolen.
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)
Deltagere derudover: Skoleleder Andreas Elkjær og souschef Mads Hasselgaard
Desuden mødte suppleanter: Nadia Hansson & Thomas Stilling
Mødeleder: Klaus Muhlbach
Afbud/fraværende: Sidsel Monrad Kühl, Henriette Csáder Andreasen, Jesper Clausen, Duygu N. Aydinoglu (byrådsrepræsentant)
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

02. Sager til drøftelse
2a Videre udviklingsproces og input fra bestyrelsen
På baggrund af drøftelse på bestyrelsesmødet
d.3.9. har skoleledelsen lavet en opsamling.
I vedlagte bilag kan bestyrelsen se de emner, som
blev nævnt 3.9.
PÅ mødet 2.10. bedes bestyrelsen drøfte den eksisterende vision for Espergærde Skole.

Referat
Der har været afholdt elevrådsvalg på
Tibberupskolen. Fire fra hver årgang er
blevet valgt efter valghandling med valgtaler. Der arbejdes blandt andet med:
-Synliggørelse af elevrådets arbejde på
skolen.
-Tema-dage; fx vedr. kriminalpræventivt
og misbrug (flertalsmisforståelser) og
netetik
-Deltagelse i UTH (Unges Talerør)
-Talerør for grundskolerne i skolebestyrelsen.

02A
-I visionen bør der være et større fokus
på fællesskab og trivsel. Oplevelsen er at
der arbejdes meget med trivsel i hverdagen, hvilket er positivt - bør afspejles i
visionen. Vigtig med en balance mellem
faglige mål og trivsel.
Skolebestyrelsen ønsker en fortsat drøftelse af Espergærde Skoles vision.
Ledelsen arbejder videre med fire overskrifter som er præsenteret i bilaget.
Ledelsen arbejder lige nu også med
hvordan FNs verdensmål for bæredygtig
udvikling kan indarbejdes i grundskolen.

Til næste møde laver skoleledelsen et
opdateret beskrivelse af bestyrelsens arbejde med dels proces for arbejdet med
opdatering af skolens Vision, dels oversigt over øvrige opgaver/interessefelter,
som bestyrelsen har peget på at den ønsker at arbejde videre med.

2c Inddragelse af forældre
Byrådet har i forbindelse med sidste års budget,
besluttet, at skolerne skal have fokus på forældreinddragelse.
Opgaven er en udløber af den evaluering af skolestrukturen, som stammer fra 2015. Her ønsker
man der skal gennemføres en forældreundersøgelse, som kan afdække, hvad forældrene gerne vil
have indflydelse på, og hvordan de gerne vil inddrages.
På flere af de andre skoler, afprøver man pt forskellige tiltag:
-

-

Forsøg med at trække kontaktforældrene på
de enkelte matrikler tættere på – fx ved at
holde faste møder/netværk mellem kontaktforældre og lokale bestyrelsesmedlemmer.
Forsøg med nye former for skole-hjem-samtaler og/eller forældremøder.
I Snekkersten har man desuden afholdt videndelingsseancer mellem lærere, så de lærere der har gode erfaringer med forældresamarbejdet kan inspirere andre – det har
virket godt.

Bestyrelsen bedes drøfte, hvilke tiltag der skal
planlægges på Espergærde Skole?

03 Sager til beslutning
3a

Høring af forslag om at delegere klagebehandling i forbindelse med mobning til Center for Dagtilbud og Skoler
Center for Dagtilbud og skoler har sendt forslag til
delegering af klagebehandling i høring.
I vedlagt bilag er høringsbrev og sagsfremstilling.
Skoleledelsens input til høringssvar er, at bestyrelsen bakker op om den foreslåede model, således at
det er Centret, der forestår klagebehandlingen.

04. Meddelelser
Eventuelle korte meddelelser

02C)
Hovedspørgsmålet er:
Hvad ønsker den nye bestyrelse at inddrage forældrene i?
Foreløbige ideer til fortsat drøftelse
-Kommunikation mellem skole og hjem
(eksisterende skriv sendes ud med referatet)
-Demokratisk legitimitet – hvordan er
forældrerepræsentanternes rolle i forhold
til de øvrige forældre på matriklen, hvordan kan / skal man kommunikere etc..
- Inddragelse og brug af kontaktforældrene..
Ledelsen udarbejder en lille beskrivelse
som sendes med referatet ud. Det kommenteres via mail af skolebestyrelsen.
Beskrivelsen sendes efterfølgende ud til
kontaktforældrene af skolebestyrelsesrepræsentanterne. Kontaktforældrene giver feedback til skolebestyrelsen.
Punktet tages efterfølgende op på næste
skolebestyrelsesmøde.
Beskrivelsen skal kort formidle omkring
dilemmaer i forhold til inddragelse, med
henblik på at få tilbagemeldinger fra en
bredere kreds af skolens forældre. Bestyrelsen drøfter derefter på kommende
møde, hvilke tiltag, vi meningsfuldt kan
arbejde med en grad af forældreinddragelsen.
03A)
Ingen bemærkninger.
Bestyrelsen bakker op om forslaget!

-

-

-

-

Status for økonomi / bilag vedlagt. Der er
fortsat fokus på udgiften til elever i særlige
undervisningstilbud. Der er oprettet et gruppetilbud på Mørdrupskolen (generelle indlæringsvanskeligheder) og Grydemoseskolen
(autisme). Jette Langhorn (økonomiansvarlig) inviteres med til skolebestyrelsesmødet i
januar og giver en økonomisk status og fortæller om de bagvedliggende tal.
Orientering om status for fravær / orientering på mødet. Sygefraværsprocenten på
skoleområdet er 3.3% målt over de sidste
12 måneder.
Orientering om strategien for arbejdet med
vikardækning på ES. To ledere arbejder med
vikardækning hver dag med fokus på at
bruge benytte alle de planlagte timer hen
over skoleåret.
Elever fra Tibberupskolen og Grydemoseskolen medvirkede i DR-programmet ”Langt
fra Borgen” og fortalte om de lange skole.

05. Eventuelt

06. Punkter til kommende møder
-

Orientering og gennemgang af skolens samlede økonomi (Januar)
Orientering og drøftelse af skolens eksisterende principper og handleplaner
Udviklingsarbejde…

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 (Mikael
afbud næste gang)

Referent:

