Skolebestyrelsen på Espergærde Skole
Møde den d. 7.11.2018 kl. 18.30 – 21.00 på
003

Mørdrupskolen – Blad nr.

I personalerummet på Mørdrupskolen.
Der er rundvisning på skolen fra
Skoleåret 2018-2019
Deltagere: Klaus Mühlbach, 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
Mødeleder: Andreas Elkjær
Afbud/fraværende: Sidsel Monrad Kühl, Michael Traulsen
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
Efter drøftelse på bestyrelsesmøde d.2.10.18 og
formøde med formand/næstformand er bilaget omkring opsamling om bestyrelsens arbejde opdaget.
Ny version fremlægges og drøftes på mødet.
Der er tre hovedspor i bilaget:
-

Bestyrelsens ”arbejdsplan”
Proces omkring opdatering af vision, (værdier), succeskriterier
Proces omkring inddragelse (pkt. 2b)

Bestyrelsen drøfter procesplanen for de tre spor.
Herunder forslag om, at sporerne lægges som faste
punkter på kommende møder, jf. beskrivelse i bilaget.
2b Inddragelse af forældre
Byrådet har i forbindelse med sidste års budget,
besluttet, at skolerne skal have fokus på forældreinddragelse.
Bestyrelsen bedes drøfte, hvilke tiltag der skal
planlægges på Espergærde Skole.

Referat

I uge 44 er der sendt vedlagte skrivelse til kontaktforældre. Skrivelsen er ligeledes lagt på klasseforsiderne, så øvrige forældre har mulighed for at
kende til initiativet og give deres mening til kende.
Bestyrelsen drøfter de tilbagemeldinger, de har
fået.
Bestyrelsen drøfter næste skridt.
Emner som kunne være relevante for kommende
matrikel møde er:
-

Kommunikation (i lyset af overgang fra Forældreintra til Aula)
Udvalgte principper – eksempelvis digital
dannele (mobiltelefoner, god adfærd m.m.)
Andre fra listen ?

Beslutning om matrikelmøde.
2c Vision, værdier, succeskriterier
Bestyrelsen fortsætter drøftelse af Vision, værdier
og succeskriterier fra opdateret bilag (pkt. 2a)
Skoleledelsen giver på punktet en kort opsamling
på status for de drøftelser ledelsen arbejder med i
forhold til skolens videre udvikling. Med afsæt i oplæg kvalificerer bestyrelsen input til visionen for
skolen, og de underliggende succeskriterier.
Drøftelsen skal gerne give input til revideret formulering omkring vision, succeskriterier, som der skal
arbejdes videre med på kommende møder.
3c Nuværende principper m.m.
Punktet udsættes til næste møde.
3d Orientering om afgangsprøver / resultater.
Undervisningsministeriet har d.24.10. offentliggjort
prøveresultater for afgangsprøverne 2018.10.26 Bilag er vedlagt, ligesom man kan finde yderligere
info her:
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/okt/181025-eleverne-i-grundskolenfaar-hoejest-karakterer-i-mundtlige-proever
og i Datavarehuset på ministeriets hjemmeside,
kan man gå længere ned i tallene:
datavarehus uvm
Skoleledelsen giver kort orientering om resultater.
03 Sager til beslutning
3a Justering af ferieplan – juleferien
Første skoledag efter nytår er ifølge ferieplan for
skoleåret 2018 – 2019 fredag d.4.januar.

I skoleledergruppen har vi afstemt med det politiske udvalg, at denne dags timer kan placeres på
andre dage, i forbindelse med arrangementer ud
over almindelige skoletid.
(Det er f.eks. gallafest, musikcafe, åbent hu, ekskursion m.m.).
Bestyrelsen bedes godkender at vi afvikler timerne
fra d.4.januar 2019 på andre dage og har først skoledag efter nytår mandag d.7. januar 2019.
SFO / klub vil være åben.

04. Meddelelser
Eventuelle korte meddelelser
-

Status for økonomi / bilag vedlagt
Orientering om status for fravær / bilag vedlagt

05. Eventuelt

06. Punkter til kommende møder
-

Orientering og gennemgang af skolens samlede økonomi
Orientering og drøftelse af skolens eksisterende principper og handleplaner
Orientering om strategien for arbejdet med
vikardækning på ES

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
Torsdag d.17.1.19 kl. 18.00 Espergærdeskolen
Mandag d.18.3.19 kl. 18.00 Tibberupskolen
Tirsdag d.21.5.19 kl. 18.00 Tibberupskolen
Onsdag d. 21.8.19 kl. 18.00 Tibberupskolen
Torsdag d.3.10.19 kl. 18.00 Tibberupskolen
Mandag d.25.11.19 kl. 18.00 Tibberupskolen

Referent:

