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 25.4. 16 kl. 17.00 – 19.00
Afbud:
Gæster: Søren Als (rep. for Thor) fra elevrådet.
1.

Orientering fra:
formand

-

skoleleder

Ansvar:

Referat:

MM

Orientering om ny hjemmeside (link indsættes i ref.) til
inspiration.

LO

Dagsordenspunkter til næste ordinære FRO-møde indsendt.
Udtræk til FP9 offentliggjort
Rynkeby-event har indtjent 146.000 kr.
Der har i dag været besøg fra Lysabild skoles 6. årgang, der har
besøgt vores 6. årgang. Kommende 7. årgang en stor årgang
med ca. 25 elever i hver af de 3 klasser.
FM står overfor at blive implementeret på skolen. Det betyder,
at skolens budget reduceres med de beløb, der vedrører
service og ejendomme. Vi følger udviklingen og forventer, at
der vil være en overgangsperiode, hvor vi skal øve os på den
nye måde at bestille og få udført arbejde på.

-

sfo

JG

Intro-møde afholdt - stort fremmøde, en god aften. Ros til
brobygningsarbejdet (samarbejde mellem børnehaverne og
nuværende 0. klasse).
Kort orientering for de kommende forældre om
modulordningen for SFO.

-

elevråd

Elevråd

Der er i ansøgningen til millionpuljen fokus på overbygningen,
særligt pigerne. Pigerne ønsker sig en gynge og der er ønske
om basketkurve, der kan opsættes andre steder end på
multibanen. Samlet ansøgning ca. kr. 70.000.
Proces: rundspørge i klasserne – der var ikke indkommet så
mange forslag fra mellemtrinnet.

-

TR/AMR

SN/SL

TR: intet nyt – stille og roligt

-

økonomi

LO

-

ungdomsskolen

NHB

AMR: der arbejdes pt. med en stresspolitik for personalet
SB har ikke fået tilsendt regnskabsrapporten, der arbejdes på
at få lavet de rigtige rapporter 
Orientering om knivsag i ungdomsskolen. Sagen har været
håndteret relevant, dog kunne der have været bedre
kommunikation.
SSP samarbejdet savner deltagelse af politiet, der nationalt har
fokus på andre udvalgte politiopgaver.
Første ungekoordinator ansat i Nordals. På sigt ansættes på
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2.

Godkendelse af
timefordelingsplan/økonomi - bilag

B

LO

hver overbygningsskole en ungekoordinater, der kan guide/
vejlede de unge i den rigtige retning ift. fritidsaktiviteter mv.
Tæt på de unge både i dag- og aftentimerne.
If. Lønbudgettet er der sket en reduktion i budgettet på ca.
600t ift. inklusion, samtidig er der bundet timer og økonomi til
de nye vejleder funktioner.
Der er overflyttet en bh.klasseleder i den frivillige
forflyttelsesrunde.
Der er pt. opslag om ledige stillinger ift. musiklærer og
spec.klasselærere
SB tager skolelederens beretning til efterretning og godkender
budgettet for 16-17
Timefordelingsplanen gennemgået;
den tidlige satsning på tysk tages fra den
understøttende undervisning (usu) for 0.-4.kl.
konfirmationsforberedelsen på 7. årgang indgår som
en del af den understøttende undervisning og det
ugentlige timetal kan derfor nedskrives til 33,5 timer
pr. uge for elever på 7. årgang
der er tillagt ekstra tid til geografi fra usu.
Der har været en drøftelse med personalet ift.
hvordan der bedst gives holdtimer til klasser og
årgange. Det blev prioriteret, at der gives holdtimer i
forbindelse med overgangene.
SB godkender timefordelingsplanen for 16-17.
Drøftelserne resulterede i en revidering af dokumentet, der
drøftes på kommende SB-møde.

3.

Eliteidræt - bilag

B

MM/LO

4.

Elevernes indlæring – planlæg
tema for 16/17
Mobilpolitik – herunder erfaringer
fra uge 14 - bilag

D

MM

B

LO/SL/SN

Erfaringer fra mobilfri uge i overbygningen:
Grundlæggende en god uge, der var et andet liv i
frikvartererne. Der var latter og snakken og øget
socialt samvær. De var ude i frikvartererne. Ikke alle
var enige om at håndhæve aftalen, at mobilerne var
indsamlet.
Hvordan oplevede eleverne ugen? Er der erfaringer,
der kan arbejdes videre med. Det var en positiv
oplevelse for eleverne, der havde fundet gamle
brætspil frem.
Der skal skelnes mellem undervisning og fri tid
herunder frikvarterer. Vi skal lære de unge at omgås
de forskellige devices både i undervisningen og i
frikvartererne.

Planlægning af møde den 19/5
med klassekontaktrådene –
invitation udsendt tidligere på
ugen
Oversigt over gældende
politikker/principper – bilag

D

MM

Invitationen er godkendt og lægges op på forældreintra
snarest.

D

LO

5.

6.

7.
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8.

uddeles på mødet
Punkter til næste møde

Alle

9.

Eventuelt

Alle

Dato: 17.5.16 + 15.6.16
Pkt. 3, 5 og 7 samles til et punkt på kommende SBmøde.

Venlig hilsen
Morten Menné, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

