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

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Referat
Skolebestyrelsesmøde: mandag den 12.12.16 kl. 17.00 – 18.00 – spisning kl. 18.00.
Afbud:
Gæster: Michael Torp
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
1.

Orientering fra:
formand

Ansvar:

Referat:

NHB

Trafikuge:
gået godt, trods nogle forældre, der desværre ikke læser
skiltene.
Idé: sporadiske tilsyn med trafikken uden at det er
annonceret.
Henvendelse fra forældre: der er også trafikpropper om
eftermiddagen, hvor der parkeres i både bus- og
afsætningsbanen.
Ungdomsuddannelse:
40% af de unge vælger den kommunale 10 kl. fra. En del af de
unge vælger 10 kl. i Aabenraa eller 10 kl. efterskole.

-

skoleleder

LO

Artikel i Jyske om linjehold i kreativitet og innovation, der har
lavet musical i morgen tirsdag 13.dec.
Juleafslutning i kirken planlagt i samarbejde med Agnete
Råhauge. Eleverne er inddraget i afslutningen i kirken.
Den 13. dec. kommer de fire børnehaver på besøg til lucia og
julehygge i indskolingen.
Ansættelser:
Pædagog ansat til specSFO
Lærer, vikariat, ansat til overbygningen.

-

sfo

JG

Personale: vi har et par sygemeldinger og har flyttet rundt på
personale, så afdelingerne er dækket ind.
Pædagog startet i spec. SFO.

-

2.
3.

elevråd
TR/AMR

økonomi
ungdomsskolen
Høring vedr. tidlig tysk
Tilbagemelding fra Bjarne vedr.
møde

Elevråd
SN/PJ

B
O

LO
NHB
LO
Bjarne

Udgår
TR: Julefred har indfundet sig efter skole-hjemsamtaler i
efteråret.
AMR: PJ har afsluttet AMR-kursus, TO og PJ er ved at
planlægge den næste APV blandt medarbejderne.
Pt. forventes et mindre overskud.
Intet møde siden sidst.
Taget til efterretning
Fremtiden i Sydals og Hørup. Hvordan kan Sydals gøres mere
attraktivt – et borgerinitiativ?
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4.

5.

Punkter til næste møde
(Næste møder: 24.1, 22.2, 23.3,
25.4, 22. 5 og 15.6.)
Eventuelt

Alle

Formålet med mødet var at samle de forskellige landsbylaug,
HUI/TUI, DGI m.fl.
Der var forskellige idéer.
På Sydals findes 192 foreninger. Der blev talt om bl.a. en
paraplyorganisation.
Næste møde er i januar. Bjarne deltager i mødet.
Temamøde: principper
Møde med kontaktforældre, hvordan kommer vi videre med
(sam)arbejdet

Alle

Venlig hilsen
Niels Henrik Bech, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

