Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Referat af skolebestyrelsesmøde: onsdag den 22.08.18 kl. 17.00 – 19.00 (Spisning kl. 17.00 – 17.30)
Afbud:
Gæster:
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
Ansvar:
1.
2.

Godkendelse af referat fra sidst
Orientering fra:
formand
skoleleder

LO

Referat:
Udgår
Udgår
Velkommen og præsentation af den nye skolebestyrelse.
Det nye skoleår er kommet godt i gang.
Nye tiltag i år er bl.a. udeskole i overbygningen, valgfag i den
første periode.
Senest vedtagne politik er mobil og IT politik, børnene har
taget godt i mod det og der må forventeligt være nogle
tilpasninger og justeringer.
Ansættelses af ny skolesekretær pr. 1/9
Opdatering af skolens hjemmeside ift. skolebestyrelsen

3.

-

sfo
elevråd
TR/AMR

JG
Elevråd
AF/PJ

-

økonomi

LO

Kort orientering om overgang 1. maj og skolestart
Udgår
TR: intet nyt – god start for eleverne og personale.
AMR: god og positiv opstart også blandt personalet. På
baggrund af episode på anden skole efterses
sikkerhedsprocedure for fysik.
Udgår

LO/JG

Skolebestyrelsens Håndbog (Skole og Forældre) udleveret.

Orientering om skolebestyrelsens
arbejde

O

Personale- og elevsager ligger uden for SBs opgaver.
SB repræsenterer alle skolens børn.
Oplysning om tavshedspligt.
Kursus for skolebestyrelsen den 31. oktober kl. 16-20 i
Havnbjerg – invitation udleveret. LO melder den samlede
bestyrelse til arrangementet.
Guide til kontaktforældre indkøbes og leveres til de
nye/kommende kontaktforældre i klasserne.
4.

Gennemgang af forretningsorden
(se skolens hjemmeside)

O

LO

Forretningsorden gennemgået.
§5, §6 bør revideres på et af de kommende møde i efteråret.
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Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
5.

Konstituering – valg til formand,
næstformand samt diverse udvalg

B

Formand: Maja Dekovski
Næstformand: Hans Kristian Oksbjerg
For en toårig periode
Ansættelsesudvalg: HC, Marleen, Christine og Brian
Overvejelse om der er behov for andre udvalg.
FRO (Fælles Rådgivende Organ) møde for
skolebestyrelsesformand og politikere: kommende møder 17.
september kl. 18.30-21 og 13. november. Varetages i første
omgang af formand og næstformand.

6.
7.

8.

Høring om Ferieplan - bilag
Punkter til næste møde
(Næste møder: 11.09. + 10.10. +
08.11. + 10.12)

Eventuelt

B

LO
Alle

Alle

Drøftelse og beslutning om forslag 1 sendes som høringssvar.
Punkter til kommende møder:
-

Dagsorden til FRO (17/9)

-

Opfølgning på møde med klasseforældreråd i
foråret. Referat udsendes med dagsorden

-

SB medlemmers deltagelse på forældremøder

-

SBs årshjul

-

Rundtur på skolen

-

Legepladsudvalg

Børnetalsprognose udsendt

Venlig hilsen
Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

