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

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde: Tirsdag den 18.6. 15 kl. 18.00 – 20.00
Afbud: Morten Menné, Jette Bork
Gæster: Michael Torp, Maja D. Hansen og Rikke Fribo
1.

Orientering fra:
formand

-

skoleleder

Ansvar:

Referat:

CM

Janne er med sidste gang inden orlov og vender tilbage om et år. Claus
udtræder af SB pr 1. nov., da familien flytter til England. Herefter skal
SB konstituere sig igen. Maja bliver herefter fast medlem af
skolebestyrelsen og Rikke indtræder som suppleant ift. Jannes orlov.

LO

Ansættelser: vi har søgt en musiklærer og desværre ikke fået ansat
nogen. Derfor er vi ude i alternativer.
Jubilæum:
Slogan og jubilæums konkurrence, august
Kunstprojekt, gennem huskunstnerordningen med Thomas
Luna
Musikevent m. Basic med efterfølgende koncert
Åbent hus, torsdag 29.10 – SB står for koordinering af 50
meter kaffebord/ café
Overraskelse for skolens børn, fredag 30.10
Personalearr, fredag 30.10

2.

-

sfo

JG

-

elevråd
TR/AMR
Økonomi
ungdomsskolen

Elevråd
SN/SL
LO
NHB

Orientering om næste skoleår – bilag
(må ikke offentliggøres)

LO

Skolepatruljer: 6. årgang har været skolepatrulje – det er vanskeligt at
rekruttere nye skolepatruljer. Det betyder, at børnene skal stå hver
tredje uge, hvilket er meget hyppigere end normalt. Trenden ift. at
gøre noget for fællesskabet er faldende. Det er under halvdelen af
børnene på årgangen, der ønsker at være skolepatruljer. Input til
forældrebrev, off. Tak på sidste skoledag.
Børnene er ved at være faldet til og vi er i gang med
klassedannelsesproces. Orientering om klassedannelse.
Udgår
Administrationsgrundlaget er politisk godkendt den 10. juni.
Regnskab pr. 10 06 – gennemgået.
Der er ansat to nye ungdomsskolelærere
Drøftelser om Fremtidens ungdomsskole er i proces
LOF bliver obligatorisk fra kommende skoleår, og skal ikke længere
placeres sidst på dagen.
Skemaer og lærerbesætning offentliggøres i slutningen af næste uge.
7. årgang får lange skoledag, da der pga. konfirmationsundervisningen
om tirsdagen, hvor årgangen møder senere og slutter tidligere,
betyder at de 35 timer skal ’hentes’ på de øvrige skoledage.
De nye 7. klasse er dannet.

3.

Orientering om linjer – bilag

LO

Der arbejdes fortsat på at udvikle linjerne. Nyt initiativ i år er køre et
introforløb, på baggrund af introforløbet vælger eleverne linjer.
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Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
De seneste to år, har der været udveksling med Holland og den
internationale linje/ klasse. Da linjerne er ændret til at foregå på hold
er det besluttet, at international linje tildeles en ekstra skolerejse på 8.
årgang. Lejrskole afvikles efter lærernes ønske i stamklasserne.
SB ønsker at der afsættes en fast buffer i budgettet til linjerne, så det
er muligt at træffe nogle gode beslutninger i løbet af skoleåret. Vigtigt
at der bliver noget/ ekskursion/ materialer mv. til alle linjer.
4.

KMD education og vokal

LO/JG/TO

Education er et planlægningsværktøj som lærerne i kommende
skoleår skal arbejde i ift. årsplaner. Education arbejder sammen med
Vokal, som er skolens nye elevplansværktøj. Der vil på sigt blive en
større gennemsigtighed ift. årsplaner og løbende evaluering.
Lærerne: systemerne er både målstyrings- og afviklingsværktøj ift.
undervisningen. Teoretisk set kan forældrene løbende følge
undervisningen og elevens mål. Trivselsundersøgelsen integreres i
planlægningsværktøjet.
SB: overveje om de fire medarbejdere kan gøres til super-brugere ift.
sidemandsoplæring.
I kommende skoleår følger vi UVMs minimumskrav ift.
tilbagemeldinger via elevplaner.
Det fremgår af folkeskolelovens § 13 b, stk. 4, på hvilke klassetrin
de forskellige fag skal indgå i elevplanen:
- Dansk og matematik på 1.-8. klassetrin.Engelsk på 3.-8.
klassetrin.
- Historie på 4., 6. og 8. klassetrin.
- Kristendomskundskab på 3., 6. og 8. klassetrin.
- Natur/teknologi på 4. og 6. klassetrin.
- Samfundsfag, geografi, biologi og fysik/kemi på 8. klassetrin.
- Idræt på 2., 5., og 8. klassetrin.
- Musik på 2. og 6. klassetrin.
- Billedkunst på 5. klassetrin.
- Håndværk og design samt madkundskab på et af de klassetrin,
som faget tilbydes på.
- Tysk eller fransk på 6. og 8. klassetrin.
- Valgfag på et af de klassetrin, som faget tilbydes på.
- For elever i børnehaveklassen skal elevplansarbejdet omfatte
kompetencemålene for børnehaveklassen, mens der for
elevplanen for elever i 9. klasse alene stilles krav om elementer
relateret til afklaring af uddannelsesvalg.
Loven krav er minimumskrav. Den enkelte skoleleder eller lærer
kan derfor inden for kommunalbestyrelsens mål og rammer og
skolebestyrelsens principper bestemme, at elevplanen i det
enkelte år tillige skal indeholde oplysninger i forhold til andre
fag, der ud fra en helhedsvurdering af den enkelte elev anses for
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væsentlige at medtage i elevplanen.
5.

Trivselsmåling

TO

Den Nationale trivselsmåling er gennemført blandt landets folkeskole
elever. Resultatet af undersøgelsen er kommet i maj.
Trivselsundersøgelse er baseline måling for kommende års
trivselsmålinger.
Spørgsmålene grupperer sig i flg temaer;
Trivsel
Fysiske rammer
Medindflydelse
I kommende skoleår skal årgangsteamene i særlig grad være
opmærksomme på at arbejde med trivsel.
Visualiseringen blev diskuteret og ledelsen har meldt tilbage, at der er
behov for lettere tilgængeligt materiale.
Er der et andet niveau for forvaltningen ift. at følge dels enkelte skoler
og dels kommunens samlede trivselsniveau.
SB ønsker et overblik over skolen, afdelingerne og årgangenes trivsel
gerne ift. benchmark på kommune- og landsniveau.
Til næste møde drøftes 3 særligt gode ting ift. trivselsmålingen og 3
udfordringer.

6.

7.

Punkter til næste møde – dato
planlægges på mødet

Eventuelt

Alle

Alle

Næste møde 1. september
Trivselsmålingen – 3 gode og 3 udfordringer
Opfølgning på skolepatrulje
Til næste-næste møde:
Eksempler i Education
Henvendelse fra forældre har afledt nogle spørgsmål og er drøftet.
Orientering om status ift. sammenlægning af sp.klasserne.
Ønske om et fælles socialt arr. For kommende 7. årgangs forældre ift.
at blive ’rystet sammen’.

Venlig hilsen
Claus Madsen, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

