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

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
REFERAT
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde: Mandag den 14.12.15 kl. 17.00
Afbud: Elevrepræsentanterne inviteres ikke – afbud Susanne Nielsen (TR)
Gæster: Michael Torp
OBS! Formand og sekretær beklager udsendelse for sent!
1.

Orientering fra:
Formand og næstformand
skoleleder

Ansvar:

Referat:

CM
LO

Intet nyt
Der skal gives høringssvar ift. kvalitetsrapporten den 20. januar – derfor
fremrykkes SB-mødet fra den 26. januar til den 19. januar.
Kan arbejdet med kvalitetsrapporten bidrage til en indledende debat
om, hvor det er vi ser skolen i et fremtidigt perspektiv.
Der indkaldes til formøde forud for dialogmødet den 4. januar kl. 15.3016.30.
Dialogmøde den 5. januar kl. 15.00-16.45 fra SB deltager Niels Henrik
Bech og Hans Christian Oksbjerg.
Der har været afholdt møde vedr. konfirmationsundervisningen i
kommende skoleår og det blev besluttet at der afgives to morgen
lektioner.

-

sfo

JG

Der skal gives høringssvar ift. ny SFO-model. Datoen herfor er endnu
ikke kendt. Forældrerådet i SFO høres også i denne proces.

-

elevråd
TR/AMR

Elevråd
SN/SL

Udgår
TR: Intet nyt
AMR: der har været anmeldt besøg fra Arbejdstilsynet. Udvalgte
medarbejdere fra overbygningen og spec.klasserne er i denne proces
blevet interviewet i fokusgrupper af Arbejdstilsynet. Konklusionen fra
interviewene er ift. overbygningen at skolen får en generel vejledning
ift. forebyggelse af det psykiske arbejdsmiljø herunder, styrkelse af
teamsamarbejdet Ift. spec. Klasserne har skolen fået et påtænkt påbud
ift. vold, trusler om vold og krænkende adfærd. Skolen er givet et år ift.
at arbejde med dette forhold.

LO
NHB
LO/MM

Ingen kommentarer
Der er proces i gang ift. ansættelse af ny leder af Ungdomsskolen
Se pkt. 1, orientering fra skolelederen

3.

Økonomi (bilag)
Ungdomsskolen
Planlægning af kommende
dialogmøder
Årshjul. Kan vi lave et årshjul?

MM

4.
5.

Punkter til næste møde
Eventuelt

Alle
Alle

Ledelsen udarbejder et oplæg til kommende møde ift. skoleårets
opgaver samt overblik over skolens politikker.
Fremgår af referat fra SB-mødet af 26. november.

2.

Venlig hilsen
Morten Menné, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

