Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde: torsdag den 23.03.17 kl. 15.00 – 19.00
Tilstede: Bjarne Skov, Tine (ny), Niels Henrik Beck, Hans Kristian, Susan Madsen, Camilla, Thor (elever).
Afbud: LO, Jette Borg, Maja.
Gæster: TO, TR og AMR møder kl. 16.30.
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
1.

Orientering fra:
formand
skole og sfo

Ansvar:

Referat: Michael Torp

NHB
JG

Ingen orientering
-Skolefest torsdag i uge 13. Hvordan sikrer vi at få tilbagemeldinger fra
forældre på den nye måde at arrangere skolefest på? Kan
kontaktforældre bruges?
-Aprilteater festival i hele april måned.
-frivillig arbejdsfredag i SFO med forældre.
-Ressourceudmelding. Vi har behov for at ansætte 3 lærere og 4
pædagoger, heraf 3 til spc. klasser. (ansættelsesudvalg. NHB og enten
Hans Kristian eller Bjarne (spc.)).
-Indskrivning til kommende skoleår: 39 elever (42 elever i august 16).
-Millionpulje: Eleverne fremlægger de ønsker som elevrådet er blevet
enige om at søge penge til. (udendørs bænke, armgang, nye mål,
indendørs bordtennis, udendørs fitness, kælkebane med kælk).
D. 1.4 skal ønsker sendes ind til byråd. Fremlæggelse d. 21.04.
-Pjece fra ”Det fælles elevråd” i Sønderborg.
-Der mangler bedre muligheder for strøm til egne PC’er.
-Ringeklokker ringer meget lavt.
-Skobørster til sko ved indgangen.
-Hvordan kan man sikre at der er mørklagt i klyngerne så man kan
holde fremvisning med skærm.
-Thor beretter om turen til Kbh. ang bæredygtig læring. Han deltog
som formand for Det fælles elevråd i Sønderborg.

-

elevråd

Elevråd

-

TR/AMR
ungdomsskolen

SN/PJ
NHB

2.

Kvalitetsarbejde

JG

3.

Punkter til næste møde
(Næste møder: 25.4
(principper), 22. 5
(kontaktforældre) og
15.6.)

Alle

4.

Eventuelt

Alle

5.

Lukket punkt

JG

-De har forholdt sig til Kvalitetsrapporten.
-Ledelsestid i 10.kl.
-Hvor mange skoler får en SFK?
Proces vedr. kvalitetsarbejde – oplæg til høringssvar udsendes til
kommentering hurtigst muligt,
-Ressourcetildeling.
-Planer omkring legepladsen.
-Anti mobbepolitik (udskudt fra i dag).
Indstilling af borde og stole.
Evaluering af skolefest
Dimissionstale/oplæg til møde med kontaktforældre
Kontaktforældre vil gerne kunne skrive sammen på intra, kan vi åbne
op for det?
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Venlig hilsen
Niels Henrik Bech, Skolebestyrelsesformand
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