Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde: onsdag den 22.05.17 kl. 16.00 – 18.00
Afbud: Bjarne Skov
Gæster:
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
1.

2.

Orientering fra:
formand

Ansvar:

Referat:

NHB

Tilbagemelding fra FRO-møde:
om evaluering af den nye SFO-model
om digitalisering af skolen – nye læringsportaler
status ift. kvalitetsarbejde i dagtilbud og skole

-

skoleleder

LO

-

sfo

JG

-

elevråd

Elevråd

-

TR/AMR

SN/PJ

-

Økonomi - bilag
ungdomsskolen

LO
NHB

Større revidering af skolehjemsamarbejdet (også med input
fra møde med kontaktforældre
den 22. maj) og Konkurrence og
sponsorer

B

NHB

-

9. årg har sidste skoledag onsdag den 24. maj. Der
har været orientering til elever om god opførsel
denne dag.
Orienteringsaften for kommende 7. klasses forældre
både i Hørup og i Lysabild afholdt.
Fagfordelingen er i fuld gang
Der har været afholdt ansættelsessamtaler ift.
stillinger i spec.klasserne og i almen området og der
er ansat hhv. 5 pædagoger og 4 lærere.
Den nye prøveform i naturfagene har været en stor
opgave at få planlagt og koordineret
Den nye mellemmåltidsmaskine er sat op og taget i
brug og pt. er det en succes. Der er informeret til
elever og forældre, at der ikke må handles i timerne,
men i frikvarterne.
Udveksling med Holland netop afviklet – gået godt
En af skolens elever var desværre involveret i
ulykken Sønderborg Breakdown. Skolen er i kontakt
med familien.
1-maj-børn startet og der går pt. godt. De nye initiativer
fungerer pt. godt.
De første mål der er indkøbt fra million-puljen er kommet
hjem og sat op. Kælkebakken er ikke indkøbt endnu i det, der
mangler at blive etableret en egentlig bakke/jordvold.
TR:
travl tid specielt i overbygningen pga. prøver mv.
AMR:
intet nyt
Økonomien ser fin ud.
Der er senest arbejdet med Visioner for ungdomsskolen, der
er behov for revidering ift. den nye struktur og organisering.
Bestyrelsen ønsker at udarbejde et årshjul for samarbejde
med kontaktforældre ift. SB-møder. Indhold for samarbejdet
er bl.a. Siden sidst, hvad har vi valgt at arbejde med/ status på
indsatser, hvad er nyt og behov for at få set på/ talt om/
arbejdet med.
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Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Pt. ét årligt møde – skal dette udvides til to møder med
kontakt forældrene; et møde i maj, hvor der gives en
tilbagemelding ift. årets indsatser og et møde i sep/okt, hvor
der brainstormes over indsatser?
Tanken er også at der på denne måde kan rekrutteres nye
aspiranter til SB.
Der holdes fast i ét årligt møde i maj måned.

3.

Planlægning af møde med
kontaktforældre

B

NHB

4.

Timefordelingsplan – endelig
godkendelse - bilag

B

LO

8.

Punkter til næste møde
(Næste møde: 15.6.)

Alle

-

De trafikale udfordringer om morgenen og
eftermiddagen
Input til det gode Skole-hjemsamarbejde på HS
Brainstorm over hvad fungerer og hvad fungerer
mindre godt på Hørup Centralskole
Timefordelingsplanen gennemgået samt drøftelse af
bevægelse i undervisningen. Der er en oplevelse af, at
bevægelsen foregår meget forskelligt afhængig af lærerne,
der varetager timerne. Hvordan kan man sikre, at der foregår
bevægelse jævnt fordelt over uge og dagen. Det blev
foreslået, at lærerne sammen med eleverne kunne drøfte
hvordan bevægelsen ’gives’/håndteres i skoleåret i de
forskellige timer/fag.
Revidering af principper:
Godkendelse af principper for timefordelingsplan,
vikardækning, arbejdsfordeling og skemalægning
Arbejde med skole-hjemsamarbejdet (med input fra
møde med kontaktforældre den 22. maj) og
Konkurrence og sponsorer
Legeplads
Planer omkring legepladsen tages op på næste møde
Anti-mobbepolitik
Status på næste møde
Fagfordeling

9.

Eventuelt

Alle

Venlig hilsen
Niels Henrik Bech, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

