Beretning for skoleåret 2012 - 2013 for Espe Skoles Bestyrelse.
Skolebestyrelsen brugte en hel del tid i starten af skoleåret på at håndtere den uheldige mediedækning
af skolens traditionelle Smuglerløb. Dette har bl.a. affødt at der nu er udformet nogle principper for
skolens fremtidige medie-håndtering.
Desværre blokerede dette forløb for det videre arbejde med udformningen af udviklingen af nye
Visioner for Espe Skole. Det er håbet at dette arbejde hurtigst muligt kan genoptages.
Undervejs i hele skoleåret har skolebestyrelsen drøftet, udformet og afleveret en del høringssvar til
forskellige politiske henvendelser fra Faaborg-Midtfyn kommune.
Faaborg-Midtfyn kommune har i årets løb også udsendt en Trivsels-undersøgelse til forældre ved
skolerne i Faaborg-Midtfyn kommune. Skolebestyrelsen for Espe Skole har analyseret resultaterne for
denne undersøgelse, og på denne baggrund udvalgt visse punkter og områder, som fortjener fokus i det
fremtidige arbejde i skolebestyrelsen. Dette kan skyldes punktets alvor i sig selv eller Espe Skoles
resultat i forhold til kommunens gennemsnit. Det drejer sig om følgende punkter:
Hele skolen:
- Skolens indsats for at begrænse mobning
- Skolens indsats for at udnytte mulighederne for at flytte undervisningen ud af skolen, fx
udflugter i skoven eller til museer
- Lærernes indsats for at skabe ro og orden i klassen
- Lærernes indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til børnenes behov
(undervisningsdifferentiering)
- Udskiftningen blandt lærerne tilknyttet den enkelte klasse
- Skolens ledelse
- Trafiksikkerheden mellem skole og hjem
SFO’en:
- Dialogen og samarbejdet om børnene mellem SFO og forældre
- SFO'ens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.)
Undersøgelsen bekræftede også, at bestyrelsens påpegning af det problematiske med antal lærere i
forhold til antal elever, specielt i forhold til skolesammenlægningen mellem Espe og Heden-Vantinge,
hvor der var ikke tilstrækkelige/ekstra ressourcer i sammenlægningsprocessen.
Endvidere har skolebestyrelsen tidligere peget på, at skolens indendørs faciliteter ikke er tidssvarende,
hvilket forældrene i undersøgelsen også bekræfter.
Desuden har skolebestyrelsens medlemmer været repræsenteret og involveret i arbejdet omkring
f.eks.;
- Stormøde i Ringe om inklusion i folkeskolen.
- Espehallens udviklingsplan
- Krarup-Espe Lokalråd
- Kommunens Visionsudvalg
Skolebestyrelsen har været medvirkende til at arrangere og afholde arrangementer som;
- legepladsdag med fællespisning, hvor der var flot fremmøde og imponerende aktivitet.
- Skolefest for mellemtrinnet
- Skolefest for indskolingen
- Deltagelse i samtlige forældremøder på skolen
I slutningen af skoleåret, har skolebestyrelsen naturligvis set på den af Folketinget nyligt vedtagne
skolereform og indholdet og fremtidsperspektiverne er blevet grundig drøftet.

Skolebestyrelsen for Espe Skole har i det forgangne år bestået af:
Hanne Jessen, Formand – udtrådte af bestyrelsen, da hendes børn flyttede skole
Martin – udtrådte af bestyrelsen, da hans børn skiftede skole
Per Christensen, ny formand
Thomas Gjesing, ny næstformand
Mette Holme
Mette Rask indtrådte efter Hanne Jessen
René Petersen
Helle Kastrup
Britta Æbleø, indtrådte efter Martin
Anja Møller,lærer-repræsentant
Lars Bøjden, lærer-repræsentant
Esben Kristensen, Elevråds-repræsentant
Louise Jakobsen, elevråds-repræsentant
Desuden har
Lene Bøje Madsen, SFO-leder og
Søren Maalø Larsen, skoleleder
deltaget i skolebestyrelsens møder. Under Søren Maalø Larsens sygdom, har John Jakobsen, skoleleder
fra Nr.Lyndelse, vikarieret for Søren Maalø Larsen og bl.a. deltaget i bestyrelsesmøderne.

