Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Referat af skolebestyrelsesmøde: onsdag den 11.09.2018 kl. 17.00 – 19.00 (Spisning kl. 17.00 – 17.30)
Afbud: Christine ikke mødt
Gæster:
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
1.

Orientering fra:
formand
-

skoleleder

Ansvar:

Referat:

MDH

Præsentation af SB for elevrødder.
Intet nyt siden sidst.
Planlægning af skole-hjemsamtaler i uge 44 for 1.-9.klasse i
dagtimerne i tidsrummet kl. 8.00-17.00.

LO

Orientering om kommunale effektiviseringer, herunder på
specialområdet. Medarbejderne har afgivet høringssvar.
Medarbejderne har ikke anbefalet effektiviseringerne, da der
er tale om den svageste gruppe af børn.
Udeskole i overbygningen, pt. valgfagsperiode frem til
efterårsferien. Der er ni hold. Det har været nødvendigt at
lave nogle justeringer, hvor elever er flyttet mellem holdene.
Et af holdene, kulturforståelse, er pt. i gang med at planlægge
udveksling med venskabsskole/klasse i Holland.
Det kan af eleverne opleves som en lang dag i
valgfagsperioden, at arbejde med det samme i 6 lektioner.
Marleen har anmodet om at udtræde af skolebestyrelsen
pga. skoleskifte. Anmodningen skal behandles af det politiske

2.
3.

4.

-

sfo

JG

-

elevråd

Elevråd

TR/AMR
Økonomi - bilag
Overgang SFO 1.3. – distriktets
anbefaling til videre arbejde - bilag
Dagsorden til FRO (17/9)

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

AF/PJ
LO
B
D

B

Stilling som lærer/bh.klasseleder til indskolingens spec.klasse
opslået.
Efterårsprojekt i uge 40 og 41
Forældrehenvendelse ift. IT-politik
Forældreråd i SFO fremadrettet tages op til drøftelse på
næste møde.
Formand: Phillip, 8x og næstformand: Sebastian, 8y der er
afholdt et møde.
TR: planlægning af uge 44 - skolehjemsamtaler
Orientering om budgettet.
Der er opbakning fra SB til at indstille, at overgangen fortsat
er 1. maj i 2019.
Arbejdet med den nye tildelingsmodel
Orientering om helhedsplanen
Send input til MDH, hvis der er noget, der er vigtigt at tage
med til FRO ift. dagsordenspunkterne.
Møde afholdt den 15. maj
Mobiltelefoner – udmøntet
Computer – BYOD er blevet lettere i lyset af ITpolitik
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-

5.
6.
7.
8.

SB medlemmers deltagelse på
forældremøder
SBs årshjul
Rundtur på skolen
Legepladsudvalg

Digital dannelse

Input til forældrerådets kommende arbejde
Etablering af legepladsudvalg
Cykling
Mere visuel kommunikation/ billeder af lærere på
intra, bedre kommunikation ift. fx hvordan
børnenes skemaer
Udsættes til næste møde

D
D
O
D

9.

Punkter til næste møde
Næste møder: 11.9., 10.10.,
8.11.(afbud Maja), 10.12.

Alle

10.

Eventuelt

Alle

Udsættes til næste møde
Udsættes til næste møde
Udsættes til næste møde – masterplan for legepladsen
præsenteres på næste møde
Næste møde, 10. 10.:
Drøftelse af forældrerådets fremtidige struktur med invitation
af gæst, medarbejderrep. Fra SFO
Samt pkt. 5-8
Forældrehenvendelse vedr. IT-politik i SFO/klub punktet
sættes på som en principiel drøftelse på et senere tidspunkt
sammen med evalueringen af IT-politikken. Opfordring til, at
elevrådet også laver en evaluering af indsatsen.

Venlig hilsen
Maja Decovski Hansen, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

