Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Referat af skolebestyrelsesmøde: mandag den 18.12.17 kl. 17.00.
Afbud:
Gæster: Michael Torp
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
1.

Orientering fra:
formand

-

skoleleder

Ansvar:

Referat:

NHB

Kort referat fra FRO-møde, se referat (05122017). Det er
vigtigt for den videre sagsbehandling, at minde (forvaltning og
politikere) om problemstillingerne.
Der er i dag udsendt forældrebrev (udsendes på mail til Jette,
NHB og Bjarne).

LO

Dialogmøde med forvaltning og politikere den 15. januar. Fra
bestyrelsen deltager NHB og Jette, Maja er reserve. SB
indkalder til formøde forud for dialogmødet, den 9/1 kl.
17.00.
Ift. helhedsplanens tre punkter om
spec.viden fremfor spec.institution, deltager TO
volumen i overbygningen, deltager LO
distriktssamarbejde, deltager LO
Elementer af helhedsplanen skal være klar til implementering
1/8-18
Opmærksomhed ift. indkøbsaftale ift. indkøb af hæfter,
mapper mv. ikke er genforhandlet. Det betyder, at der dels
medgår megen tid til at finde de billigste priser og dels er
øgede udgifter.
-

2.
3.

sfo
elevråd
TR/AMR

økonomi
ungecentret
Principper genoptages fra sidste
møde (Julie udsender bilag senere)
Planlægning af valg, mail tidligere
udsendt

JG
Elevråd
SN/PJ

LO
NHB
B
D

Anja Kühnell starter i SFO den 2. jan 2018.
udgår
TR: indbydelse til arrangement med Mette Frederiksen
udsendt, den 29. januar 2018 kl. 16.30-18.
AMR: intet nyt
Kort gennemgang af regnskab.
Referat rundsendt.
Principper godkendt ag bestyrelsen.
OBS - valgmøde den 1. marts kl. 19.00, nedsættelse af
valgbestyrelse (skoleleder og formand samt øvrige SB-
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4.
5.

6.

Orientering om lederstilling, hvem
skal sidde i ansættelsesudvalg
Punkter til næste møde
(Næste møder: 23.1.18 + 19.2.18 +
20.3.18 + 19.4.18 + 23.5.18 +
18.6.18)
Eventuelt

B
Alle

Alle

medlemmer, der enten ønsker at genopstille eller blot vil
komme og fortælle om bestyrelsens arbejde.
Ansættelsesudvalg: 16/1 og evt. 22/1 – HC, Janne og Maja
(suppl)
VJ deltager på januar-mødet.
Planlægning af møde den 25/1.
Proces ift. SB-valg drøftes og besluttes.
Orientering om forældrehenvendelse.

Venlig hilsen
Niels Henrik Bech, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

