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Kære Projektgruppe,
Vedbæk Skole vil gerne søge om tilskud fra den ny etablerede ESCO-pulje.
Vi har valgt vores ESCO-dukse projekt som en aktivitet, og valgt at skrive lidt om, hvordan
vi på Vedbæk Skole generelt har brugt en del lærer timer på, at få sat ESCO projektet som
helhed i gang.
Vores erfaring indtil videre viser, at det koster rigtig meget tid at ændre mindset hos elever,
lærere, pædagoger, ledelse og forældre.
Vi vil gerne starte med at understrege, at vi synes, vi har fået rigtig meget hjælp fra
Michael Edsberg, Bente Ledet Andersen, Rikke Lund Dragsted, Helle Milton Carlsen og
Jens Røschmann.
Vi er også blevet hjulpet gennem de ESCO eventdage, der har været afholdt allerede.
Vi har valgt på Vedbæk Skole fra dag ét at inddrage hele skolen på en gang. Vi tror på, at
ved at inddrage alle fra starten, så kan vi hurtigere få en fællesskabsfølelse og et fælles
ansvar for ESCO projektet plantet hos alle.
Derfor har vi også prioriteret, at hver gang vi har sat et projekt i gang på skolen, så har det
været hele skolen, der har været involveret.
Det koster lærer- og ledelsestid. Som udgangspunkt fik vi at vide, at vi skulle afsætte 20
timer pr. lærer.
Efter det første år havde vi en klar fornemmelse af, at 20 timer ikke ville være nok.
Derfor valgte vi i år at afsætte yderligere 60 timer til en lærer.
Vi har 2 lærere med i vores ESCO udvalg og vi har talt deres tid fra august 2012 til februar
2013, se nedenstående skema:

ESCO-opslagstavle
styregruppemøder (voksne)
dagsorden/ref, event
handleplan, opfølgning
kommunikation til personale
temadage-planlægning 29.
og 30.1.2013
kommunal konkurrence
ESCO-patruljemøder (m.
elever) + dagsord/ref
ESCO-dukse og
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konkurrence
Andet arbejde med elever
Tid ialt
Ialt
Lærergennemsnitslønnen
i RK er 230,-kr i timen

5
81
85

250= 4timer 10 minutter
10

Vi synes, det er vigtigt, at tydeliggøre, hvad der koster tid i ESCO projektet som helhed.
Alene til møder og handleplanen går der 36½ time.
Til konkurrencer 21 timer.
De to temadage har pt. kostet 14 timer.
Andet elevarbejde 5 timer
Vi har endnu ikke besluttet, hvor meget lærertid, vi vil afsætte i skoleåret 2013-2014.
Det vil være afhængig af vores evaluering, vi laver til maj. Det kan jo på sigt vise sig at
være en god investering, hvis vi på den måde har fået ændret mindset hos eleverne,
lærerne, pædagogerne, ledelsen og forældrene – det er der faktisk noget, der allerede
tyder på.
Vi har med dette skriv og vores vedhæftede filer om ESCO dukseprojektet prøvet at sætte
ord og tal på vores egenfinansiering indtil videre, og vi håber på, at ESCO puljen vil
tilgodese Vedbæk Skole med et tilskud.
De bedste hilsner pva Vedbæk Skoles ESCO-patrulje

Toni Besjakov
Skoleleder

