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

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
REFERAT
skolebestyrelsesmøde: torsdag den 31.3.16 kl. 17.00 – 19.00
Afbud: Maja, Rikke, elevråd
Gæster:
O= orientering B = beslutning D = drøftelse

Ansvar:
1.

Orientering fra:
Formand:
Spørgeskemaundersøgelse om
inkl.

Referat:

MM
-

-

Punkter til FRO

-

skoleleder

-

LO

-

-

-

-

-

-

sfo

JG

-

-

-

Besvarelse af spørgeskema vedr. inklusion i
Folkeskolen udsendt af bl.a. Epinion.
Henvendelse vedr. generalprøve på
Skolekomedie.
Ordinært møde i FRO 9. juni, følgende punkt
ønskes drøftet: Ift. den besluttede tildeling af
inklusionsmidler ønskes en drøftelse af, at
skolerne jf. kvalitetsrapporten bruger flere midler
til inklusion end de tildeles.
Rynkeby-løb afviklet fredag op til påskeferien.
Det var en god event og en succes. Det samlede
sponsorat er endnu ikke opgjort. Det endelige
beløb offentliggøres på intra.
Flere klasser har deltaget i Naturfagsmaraton.
Overbygningen deltager i Unge Forskere på
(Danfoss) Universe/ FUF.
Overbygningen har i uge 14 mobilfri-uge, der
startes om med en temadag for hhv. pigerne og
drengene.
42 nye skolestartere pr. 1. august og dermed to
børnehaveklasser.
Spec. klasselærerne og ledelsen har afholdt
pædagogiskdag. Det var en god dag og alle gik
opløftede hjem.
Eneergiproces: udskiftning af lamper på skolen
er snart afsluttet. Udskiftning af vinduer startes
tidligst op efter sommerferien og afsluttes
forventeligt et år senere.
Fortsættelse af arbejdet med den pædagogiske
dag pågår.
Info-aften for kommende skolestartere.
Ny SFO-model med mulighed for forældrene at
vælge moduler (morgen, eftermiddag, ferie) er
vedtaget.
De kommende skolestartere starter på SFO 1.
maj. Der er info-møde på SFO for de nye
forældre den 19.04.
Der har i dette år været et udvidet samarbejde

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

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
med børnehaverne. Børnehaverne har været på
besøg i skolen og på SFO’en og der er afholdt
statussamtaler med børnehaverne.
-

2.

3.
4.

elevråd
TR/AMR

Økonomi
Mail vedhæftet
ungdomsskolen
Orientering om tildelingsmodel og
konsekvenser af denne – særligt ifht.
Inklusion
Årshjul – udleveret på sidste møde
Hvordan aktiverer vi skolens
kontaktforældre?

Elevråd
SN/SL

Udgår
-

-

Det er væsentligt at få arbejdet med skolens
værdisæt og målsætning.

LO

-

O/D

NHB
LO

-

Der er ansøgt om at få overført overskuddet fra
2015.
Intet nyt
De seneste dage er der regnet på kommende
skoleår ud fra den nye tildelingsmodel.

D

LO

-

D

MM
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5.

Status på linjer

O

LO

-

6.

Fritagelse jvf. §54 i folkeskoleloven.
Hvordan forholder SB sig definitionen på
eliteidræt, og hvilke konsekvenser måtte
det få for fritagelse på Hørup
Centralskole. Kan bilag vedr. aftale om
fritagelse bruges? - bilag
Punkter til næste møde

D/B

LO

-

7.

Alle
-

8.

Eventuelt

Faglig klub afholdt. SN og AF genvalgt som hhv.
TR og TR-suppleant. SL stopper som AMR med
udgangen er dette skoleår. Der er en positiv
stemning blandt medarbejderne internt på
skolen. Stemningen er langsomt blevet bedre og
mere positiv.

Arbejde med skolens værdisæt og målsætning i
kommende skoleår.
Punktet er tidligere drøftet den 19. januar (se
referat)
Jette og Morten planlægger i samarbejde med
ledelsen et dialogmøde med klassernes
kontaktforældre. Dialogmødet afholdes i maj.
Der er afholdt møde med linjelærerne. Status på
dette års initiativer og drøftelse af hvad der skal
justeres til kommende skoleår.
SB laver princip for fritagelse fra undervisningen

Næste møde 25. april
It-politik
Elevernes indlæring – herunder især drengenes.
Forældrene som læringspartnere
Oversigt over gældende politikker/ instrukser
Politik for fritagelse fra undervisningen

Alle

Venlig hilsen
Morten Menné, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

