Hørup Centralskole
Vestervej 42, Kirke Hørup
6470 Sydals
tlf. 8872 4379
e-mail: horupskole@sonderborg.dk

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
REFERAT
skolebestyrelsesmøde: onsdag den 24.2. 16 kl. 17.00 – 19.00
Afbud: Rikke Fribo, Hans Christian Oksbjerg
Gæster:
O= orientering B = beslutning D = drøftelse
1.

Orientering fra:
Formand
Gave fra de pensionerede
lærere

-

skoleleder

Ansvar:

Referat:

MM

Udleveret på mødet, Hæfte 4 Skolebestyrelsens arbejde
’Principper til styring af skolen’.

LO

Orientering om gave fra pensionerede lærere med bidrag til
legepladsprojektet.
Orienteringsmøde om opstart i overbygningen på Hørup
Centralskole. Brobygning foregår som tidligere.
Skolen deltager 18. marts i Rynkeby-løbet, støtter børne-cancer
fonden.
Oversigt over skoleårets planlægning sendes ud til SB.
VidensBy Sønderborg: der foretages af forvaltningen en
midtvejsevaluering af implementeringen af skole reformen i
Sønderborg. Der har været interview med ledelsen og der
afvikles fokusgruppeinterview med medarbejdere og
observationsbesøg i udvalgte klasser. Arbejdet resulterer i en
samlet rapport for skolevæsenet.
Skolefest den 17. marts – SB skal organisere café mv.
Næste år overvejes en anden organisering af skolefesten,
således at skolefesten bliver for 0.-6. klasse.
Orientering om ATs besøg på Hørup Centralskole i november
med efterfølgende vejledning og påbud.
Arbejdslørdag for personalet den 23. januar. Udmærket dag,
der er resulteret i et langt skriv med input til videre drøftelse ift.
hvilke indsatsområder der planlægges prioriteret til kommende
skoleår.

-

-

sfo

elevråd
TR/AMR

JG

Elevråd
SN/SL

Kvalitetsrapporten – gennemgang af referat fra dialogmødet.
Opførelse af væg afsluttet, og der er opstået et fint rum til
vores spec.SFO-børn i den almindelige SFO.
Der er bekymring for fremtiden, at der ikke kan opretholdes det
nuværende antal stillinger som følge af den nye SFO-model og
at det kan påvirke serviceniveauet i SFO’en og samarbejdet med
skolen.
Opstart af million-projekt
Faglig klub den 2. 3.; evaluering af bl.a. arbejdslørdag.
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2.

3.

økonomi
ungdomsskolen

Regnskab 2015/budget 2016 - bilag

Høring vedr. ny
timetildelingsmodel. Mail sendt
den 12.2.16 (Muligvis de forkerte
bilag, så snart vi har den nye mail
med de rigtige bilag sendes den).

LO
NHB
O

B

LO

LO

Der er valgt ny AMR, Pia Jacobsen – der er AMR for hele
personalegruppen.
Se punkt 2.
Ansættelse af ny Ungdomsskoleleder er sat i bero, da man
ønsker at ansætte en leder for hele Ungecentret.
Regnskab 2015 gennemgået og godkendt.
Budget 2016 gennemgået. Budgettet er godkendt ift.
elevaktiviteter og undervisningsmidler.
Morten er udtrådt af budget-udvalget og pladsen kan bestrides
af et af de øvrige SB-medlemmer. Der afholdes 2-3 møder
primært i december og januar, hvor indkomne ønsker til
kommende budget kvalificeres.
Tildeling af inklusionsmidler:
Fra politisk side har der været ønske om, at der skal ske en
mere ligelig fordeling af inklusionsmidlerne, hvor de
socioøkonomiske faktorer for de elever, der er indskrevet på
skolen skal vægte i et givent forhold.
Af høringssvaret skal fremgå, at kvaliteten af høringsmaterialet
ikke er fyldestgørende nok. Det er svært og forstå og der
mangler forklaringer. Undren over at man vil indføre en model,
hvor der pt. ikke er evidens for, at de socioøkonomiske kriterier
er udslagsgivende ift. antallet af elever, der modtager
inklusionshjælp.
Set i lyset af ovenstående ønsker SB ikke at vælge mellem
modellerne.
Tildeling til spec.klasserne:
Politisk ønske om øget gennemsigtighed.
Samme kommentar som ovenfor ift. materialets kvalitet. Der
udtrykkes bekymring for, om tildelingen holdes i ro på lang sigt
ift. at kunne leveret et rimeligt tilbud til denne gruppe elever.

4.

B

LO

B

MM

Det er et usikkert grundlag at afgive et høringssvar på, da
høringsmaterialet ikke opleves fyldestgørende. Hertil kommer
den korte høringsfrist.
SB godkender, at der for 7. årgangs vedkommende reduceret i
den understøttende undervisning svarende til en lektion pr.
uge.
Udsættes

O
O/B

LO
LO

Udsættes
Udgår
Udkast til årshjul udleveret. Udsendes også med referatet
punktet drøftet på næste møde.
Næste møde 31. 3. 2016
input til FRO den. 9. juni (20. april)
status på indskrivningen

8.

Rammeforsøg jf. mail sendt den
12.2.16. Vi ønsker ændring allerede
i dette skoleår
Hvordan aktiverer vi skolens
kontaktforældre?
Status på linjer
Lommeregnere. Der undersøges
stadig om disse må sælges.
Årshjul – bilag følger på mødet

9.

Punkter til næste møde

Alle

10.

Eventuelt

Alle

5.
6.
7.

LO

Årets sidste møder: 25. april, 17. maj og 15. juni
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Venlig hilsen
Morten Menné, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

