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Skolebestyrelsens årsberetning for Espe skole
Maj 2009.
Personale:
Vi sagde i efteråret 2008 farvel til en medarbejder på Espe skole, som var en institution på selve
skolen og i byen. Mogens vores alle sammens pedel sagde stop - nu vil jeg på pension og få tid til
andet. Vi takker Mogens for hans store arbejde og altid venlige omgangstone til alle omkring ham.
Når man siger farvel, skal man heldigvis også sige goddag. Vi har derfor kunnet byde velkommen
til René Christensen, som er kommet rigtig godt i gang med arbejdet som serviceleder på vores
skole.
John H. Olsen trådte i efteråret 2008 ud af SB, da han sammen med familien flyttede til Sjælland.
Tak til John for hans arbejde i SB. Vi har derfor sagt velkommen til Vivi Hansen, som er trådt ind i
på den ledige plads. Vi har også i årets løb taget afsked med rengøringsassistent Dorte Jensen – I
hendes stilling er i stedet tiltrådt Tove Knudsen. Vi har også budt velkommen til Chris Sørensen,
som pædagog i SFO’en.
Renovering i Aulaen:
I efterårsferien blev der lagt nyt gulv i aulaen. Renoveringen indgik i kommunens asbestrenovering.
Gulvet, som var asbestholdigt, blev fjernet af et specialfirma, og efter ferien var der lagt nyt gulv.
Gulvet har ikke udgjort nogen risiko for børn, medarbejdere og brugere, men i forbindelse med
fjernelsen af gulvet kunne der frigives asbest, og derfor indgik det i kommunens asbestrenovering.
Det har altså ikke påvirket skolens budget. Der har i forbindelse med projektudførelsen af denne
renovering været et godt og konstruktivt samarbejde med FMK.
Skoleintra:
Espe skole har nu udbygget skolens Intranet fuldt ud. Personale og elever har haft adgang i lang tid,
og her i vinter kom turen så til os forældre. Der kan her sendes beskeder til hjemmet og meget
andet. Alle hjem er snart med på forældreIntra, og de, som p.t. ikke er, vil blive kontaktet, således at
skolen kan danne sig et klart overblik over, om det er muligt, at al information i fremtiden kan gå
denne vej. Indtil nu ligger tilmeldingen fra forældrene (altså aktive hjem) for de enkelte klasser på
mellem 30% - 80%.
Der vil her i pausen være hjælp til rådighed i vores EDB lokale, således at man kan få belyst
eventuelle spørgsmål om skolens intranet.
Den afdelingsopdelte skole:
Fra skoleåret 2009/2010 bliver Espe skole en afdelingsopdelt skole med en indskolingsafd. og en
mellemtrinsafd. Indskolingsafd. er fra 0. til og med 3. kl., mens 4. til 6. kl. udgør mellemtrinsafd.
Der vil her efterfølgende være en information om, hvad det vil betyde for hverdagen for vores børn,
samt hvilke fordele der vil være for børnenes indlæring og trivsel på Skolen. Espe skole er en af de
sidste skoler i FMK, der indfører den afdelingsopdelte skole.
Økonomi:
Vi kom ud af 2008 med et lille overskud til trods for, at det stadig har givet efterdønninger, at vi i
skoleåret 2007/2008 kom under det famøse elevtal på 98 i en meget kort periode.
Budgettet, som SB har godkendt for 2009, er lagt ud fra, at vi ser optimistisk på fremtiden. Med
risiko for at komme ud af 2009 med et mindre underskud har vi dog styrket undervisningen i næste
skoleår. En disposition som klart sender et signal om, at vi tør investere i fremtiden.
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Udviklingen i skolens elevtal gennem skoleåret 2008/2009:
Der har i årets løb desværre været nogle familier, der har valgt en anden skole til deres børn. Dette
har selvfølgelig givet meget stof til eftertanke i SB, og der er blevet brugt en hel del kræfter på at
analysere dette, således at vi i fremtiden kan være en skole, hvor alle elever får så optimalt et
udbytte af deres skolegang som overhovedet muligt. Samtidig er vi glade for at vi i det forgangne år
også har kunnet byde velkommen til nye familier/elever på skolen. Vi arbejder p.t. i SB på at
udvikle samarbejdet med lokalsamfundet, ligesom vi har påbegyndt arbejdet med at fremsætte en ny
politik om trivsel og spilleregler på Espe skole. Med stor fokus på forældresamarbejdet vil vi i
fremtiden, gøre alt hvad der står i vores magt, for at Espe skole skal være et sted, hvor det er rart og
spændende at tilegne sig ny viden og sociale kompetencer. For skoleåret 2009/2010 ser elevtallet ud
til at lande på 105 elever.
Skolefest/musical:
Skolefesten blev flyttet fra efterår til tidlig forår for at skabe et bedre flow i skoleårets
undervisningsforløb. Samtidig var der et ønske fra medarbejderstaben om, at prøve kræfter med en
musical hvor alle skolens elever deltog. Det var imidlertid svært at finde et stykke, der kunne passe
ind i helheden, så derfor tog man udfordringen op og skrev et nyt stykke. (Bedstemors tryllefløjte).
Det er SB opfattelse, at der blev taget rigtig godt imod den nye skolefestform, og der er lagt op til, at
denne form i vid udstrækning vil blive brugt fremover, ligesom tidspunktet i fremtiden vil være
første halvdel af marts. Det er med stor glæde, at vi kunne konstatere, at der var ca. 200 til
generalprøven samt ca. 250 til premieren fredag aften.
Skolekantinen:
Hvad der skulle have været starten på en sund kostpolitik i FMK fik en brat afslutning i december,
da skolekantinen med ret kort varsel stoppede med at levere mad til de elever på skolen, som
ønskede at benytte sig af dette tilbud.
Skolekantinen kunne ikke længere få økonomien til at hænge sammen med deres skolemadsordning
til en lang række fynske skoler. Det blev derfor besluttet at genåbne skoleboden, som fremover
drives af 5. klasse.
Lokalsamfundets brug af Espe skole:
Espe skole bruges heldigvis ikke kun i skoletiden. Også uden for skoletiden er der stor aktivitet med
idræt, husflid samt en del møder. Herunder kan blandt andet nævnes, at lokalrådet har haft en del
møder og arrangementer i årets løb, og vi håber, at dette vil blive ved, da Espe skole skal være en
stærk medspiller i vores samfund, og samtidig er det vigtigt, at vi altid byder indenfor til
samarbejde.
Forældremøder
Vi vil gerne her gøre opmærksom på, at vores børns trivsel i skolen også afhænger af opbakning fra
hjemmet. Det er derfor vigtigt, at vi altid forsøger, at deltage i de arrangementer, som er i vores
børns klasser, dette lige fra udflugter til skole-hjem samtaler. Vi kan generelt være stolte, over den
involvering vi ser fra forældrenes side, og samtidig pointere at den tid vi bruger på vores børns
skole, er en god investering.
SB har i årets løb deltaget i samtlige forældremøder. Vi vil selvfølgelig evaluere denne deltagelse,
og tage op hvorledes vi vil involvere os i efterårets møder.
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Forældrehjælp:
Der er altid forældre, der gerne giver en hånd, når der fra skolen bliver bedt om lidt hjælp. I årets
løb har der været forældrehjælp ved legepladsdag, klasseudflugter, klassefester, ture ud af huset, arr.
i SFO, skolefest, og ved personalets pædagogiske samling her i foråret, m.m.. Vi vil gerne takke alle
disse hjælpsomme forældre – og husk at forældrehjælp også kan være ris og ros eller bare et smil.
Lektiecafe:
Der er efter ønske fra SB blevet afsat timer til, at der kan være en lektiecafe på skolen. Cafeen
arbejder ud fra en invitations baseret løsning, som gør at de elever, der har et ekstra behov for
lektiehjælp, får tilbudt en plads i cafeen og får dermed mulighed for noget mere hjælp.
Dialogbaseret aftale med kommunen:
I forbindelse med skolens dialogbaserede aftale med kommunen, har vi for året 2009 3
indsatsområder. Disse er at implementere den afdelingsopdelte skole, som jo starter efter
sommerferien, at udbygge junior pc-kørerkortet, som allerede har kørt i flere år samt at
videreudvikle skolens evalueringsplan, som er en plan over, hvordan man evaluere på Espe skole.
SB tror på, at Espe skole har en aktiv rolle i vores samfundsudvikling. Dette beror vi på, at vi har
dygtige og engagerede medarbejdere, der sammen med nysgerrige elever og involverede forældre,
kan være med til at præge samfundet i en positiv retning.
RIGTIG GODT SKOLEÅR
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