Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde: onsdag den 10.10.2018 kl. 17.00 – 19.00 (Spisning kl. 17.00 – 17.30)
Afbud:
Gæster: Anni Juhl
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
1.

Orientering fra:
formand

Ansvar:

Referat:

MDH

Velkommen til Anni Juhl, nyt bestyrelsesmedlem.
Præsentation af skolebestyrelsen
FRO-møde den xx
Velkomst og præsentation v. Claus Klaris
Introduktion til Helhedsplanen v. Conni Buch
Ny tildelingsmodel undervejs til skolerne v. Erlin Andresen
de 45 parametre (VIVE), der ligger til grund for
beregningsgrundlaget af de socioøkonomiske
faktorer (udsendes med referatet)
drøftelse af inklusion og afledte faktorer heraf
(FROreferat udsendes med referat)
Dagsordenspunkter til FRO indsendes inden den 1. november
Forældrehenvendelse ift. Konkret episode, hvor forældrene
er blevet opfordret til at kontakte skolens ledelse, da SB ikke
kan drøfte enkelt sager

-

skoleleder

LO

Udveksling på 8. årg, der har været i Holland. Turen er gået
godt.
Skole-hjemsamtaler i uge 44.
Pædagogisk weekend den 2.-3./11 for al personale.
Motionsdag fredag den 12/10 og forældrene er igen i år
inviteret til at løbe med.
Udeskoleprojekt i overbygningen første forløb, valgfag,
slutter op til efterårsferien. Der evalueres i god tid inden
skoleårets planlægning, så der kan tages højde for
justeringer. Hertil kommer UVMs initiativ ift. At øge de
håndværksmæssige fag, der vil ramme skolens nye ordning.
Cyklistprøve på 6. årgang lokalt og deltagelse i kommunal
cyklistprøve.
Politiet har lavet selekontrol ved skolen.
Skolens nye skolesekretær Marianne Weber er startet den 1.
oktober.
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Effektiviseringer på skoleområdet, primært på
specialområdet. Lokalt afventer vi situationen og forsøger at
tage højde for evt. reduceringer ifb. med skoleårets
planlægning. Det er et kritisk område besparelserne rammer,
de mest udsatte børn, familier og medarbejdere.
-

sfo

JG

Informationsaften for kommende skolestartere den 27/11.
Afslutning af efterårsprojekt med forældremøde og herunder
pkt 7.
Besøg af fødevarestyrelsens rejsehold har medført, at SFOen
er blevet registreret hos Fødevarestyrelsen og har fået en :-)
-ordning.

-

-

2.

3.

elevråd
TR/AMR

Økonomi - bilag

BYOD - bilag

Elevråd
AF/PJ

LO

Maja

Udgår
TR: intet nyt – ser frem til efterårsferien :-)
Der er stor tilslutning til skole-hjemsamtalerne i uge 44
AMR: arbejder videre med sikkerhedsretningslinjerne i fysik,
Sønderborg kommune har fokus på sygefraværet jf.
kommunens sygefraværsindsats 2018-21
Orientering om budgettet. Der er pt. Et lille merforbrug, der
tilskrives en større gruppe medarbejdere, der er fratrådt og
evt. manglende refusioner.
Forventningen til årets resultat er, at det går i nul.
Opsummering af ombudsmandens afgørelse ift. BOYD
sammenholdt med skolens IT-politik.
Næste skridt i IT-politikken er at forholde sig til den digitale
dannelse.
Det er vigtigt for skolebestyrelsens arbejde at huske at
inddrage skolens øvrige forældre.
Hvordan sikrer vi, at inddrage og høre forældrene?

SB medlemmers deltagelse på
forældremøder

Opstartsmøde for klassekontakt forældre med SBrepræsentanter og skolens ledelse ift. Opgave og roller, samt
udlevering af kontaktforældrefolder.
Møde i foråret med SBs beretning om årets arbejde og
initiativer til kommende skoleår.
Der arbejdes videre med punktet på mødet i marts.
4.
5.
6.
7.

8.

SBs årshjul - bilag
Rundtur på skolen
Legepladsudvalg – bilag udleveres
på mødet
Drøftelse af forældrerådets
fremtidige struktur
Punkter til næste møde

Revideres og nyt udkast udsendes med den nye dagsorden
Udsættes
Udsættes
JG/Brian

Alle

Orientering om bevæggrunde for at nedlægge forældrerådet
i SFOen. SB støtter op om at nedlægge forældrerådet.
Der gives en orientering på forældremødet den 11/10
8.11. - punkt 5 og 6, generel orientering om hvordan
vikartimer håndteres, SBs holdning til forældrenes
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9.

Næste møder: 8.11. (afbud Maja),
10.12.
Eventuelt

Alle

understøttelse af fællesskabet i klassen og skolen, herunder
fødselsdagsarrangementer.
Fælles kursus for skolebestyrelsesmedlemmer, den 31.
oktober kl. 17.30-20.00 i Havnbjerg.

Venlig hilsen
Maja Decovski Hansen, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

