Kort skriftlig beretning fra Espe Skoles bestyrelse 2013 / 2014
Skolebestyrelsen for Espe Skole har i det forgangne år bestået af:
Per Christensen, formand
Mette Holme, næstformand
Mette Rask
René B. Petersen
Helle Kastrup
Britta Æbleø
Allan Juhl
Hanne Bonde Jakobsen, som afløste Allan Juhl da han trådte ud p.g.a. sygdom
Anja Møller, lærer-repræsentant
Mette Steinmejer, lærer-repræsentant
Bertil Ley, elevråds-repræsentant
Lauge Ottosen, elevråds-repræsentant
Desuden har
Lene Bøje Madsen, SFO-leder og
Søren Maalø Larsen, skoleleder
deltaget i skolebestyrelsens møder.
Bestyrelsen har i årets løb beskæftiget sig med blandt andet
o Diverse høringssvar til kommunen, f.eks. angående ”Kommunal SFO2 og Juniorklub”,
”Skolebuskørsel” og ”Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i
Faaborg-Midtfyn Kommune”
o Deltagelse i møder og debatter omkring Inklusion og rammer for Folkeskolereformen i
FMK
o Gennem under-udvalg arbejdet med udfyldelse af rammer for Folkeskolereformen
lokalt på Espe Skole
Skolebestyrelsen har forsat arbejdet med resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i foråret 2013,
hvilket bl.a. har indebåret drøftelser omkring inklusion og mobning.
Desuden har skolebestyrelsens været repræsenteret og involveret i arbejdet omkring Krarup-Espe
Lokalråd, som blandt andet har resulteret i en påbegyndt proces med anlæggelse af en supplerende
parkeringsplads i samarbejde med Espe-Hallen og Kommunen
Skolebestyrelsens formand har deltaget i et nystartet samarbejde mellem alle bestyrelsesformænd fra
kommunens folkeskoler. Dette har blandt andet resulteret i fælles henvendelse til presse og politikere
om emner som skole-struktur, inklusion, evaluering og skole-bustider.
Det er bestyrelsens opfattelse, at det desværre er endog meget svært at se nogen effekt af vore
gennemtænkte og gennemarbejdede forslag og kommentarer – uanset om vi overfor politikere og
embedsmænd fremkommer med disse via høringssvar, gennem deltagelse i debatmøder eller gennem
henvendelse fra en samlet gruppe af skolebestyrelsesformænd.
Skolebestyrelsen har været medvirkende til at arrangere og afholde arrangementer som;
- Skolefest for mellemtrinnet
- Skolefest for indskolingen
- Deltagelse i samtlige forældremøder på skolen

Skolebestyrelsen for de kommende 2 år kommer til at se således ud:
• René B. Petersen (Ida og Sofie 2. kl.)
• Mette Holme (Anne Sofie 1. kl.)
• Peter Dalhoff (Selma 1. kl.)
• Thea Augustenborg (Silje og Lukas 1. kl.)
• Jesper Kristensen (Cecilie Elisabeth 2. kl.)
• Michael Larsen (Nicklas René 0. kl.)
• Hanne Bonde Jakobsen (Marie 2. kl. og Johan 4. kl.)
Suppleanter:
• Mette Rask (Sif 5. kl.)
• Per Rasmussen (Max 2. kl.)
• Sascha Barrett (Mie Marie 1. kl.og Julie 6. kl.)
• Esben P. Jensen (August 0. kl.)
•
Janne Riken (Katrine 1. kl.)

