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

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde: tirsdag den 17. 5. 16 kl. 17.00 – 19.00
Afbud: Jette Borch
Gæster:
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
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Møde med klasseforældrerådene afholdes torsdag den 19. 5. kl. 19-21.
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Politikker herunder
eliteidræt – bilag. Pkt. 3 + 5
+ 7 fra sidste møde.
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NHB
MM

Morten Menné udtræder af skolebestyrelsen ved sommerferien og der skal
vælges ny formand på kommende SB-møde.
I gang med fagfordeling for kommende skoleår.
Udskiftninger af skolens vinduer igangsættes j løbet af sommerferien og
forventes afsluttet indenfor 6 måneder.
Skriftlig prøve 9.kl er veloverstået.
Arbejder pt. med skolens trivselsmåling.
De nye børn er startet 2. maj og det går godt.
Millionpuljen: elevrådet fik indfriet ønskerne til millionpuljen, herunder
basketnet og gynger.
TR: intet nyt
AMR: stresspolitik for medarbejdere udarbejdet.
Der er ikke udsendt regnskabsrapport pga. systemvanskeligheder, men det
oplyses at økonomien ser fin ud.
Intet nyt
Oversigt over politikker gennemgået. Politikker og principper der er mere end
fem år gamle bør revideres. Der skal udarbejdes et fælles layout/ skabelon, der
skal kigges på en hierarkisk struktur for disse.
Link til inspiration:
http://pub.uvm.dk/1998/sbesth1/kapitel4.html
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Elevernes indlæring –
planlæg tema for 16/17

D
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Fra temamøde i FRO - se
vedhæftede mail

D

NHB

IT politik, vedtaget.
Retningslinje for fritagelse for undervisning ifb. med musik og idræt,
vedtaget.
Link til inspiration:
file:///C:/Users/dkjugr/Downloads/web_haefte_2_elevernes_laeringsudbytte%2
0(1).pdf
Efter Fro temamøde, udsender Erik Lorenzen nedenstående mail, hvor han
ønsker drøftelse/input fra bestyrelsen omkring følgende emner:
1. Hvad er og forstås ved kvalitet i dagtilbud og skole?
2. Nye samarbejdsformer mellem bestyrelse og det politiske udvalg?
3. Kan vi lære noget af de private. (Privat/friskoler)?

Der blev givet input til NHB.
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Punkter til næste møde

Alle
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Eventuelt

Alle





Valg af ny formand samt mødedatoer for kommende skoleår.
Resultat af fagfordeling.
Skolebestyrelsens årsplan på baggrund af input bl.a.
klasseforældrerådsmødet den 19. 5.

Venlig hilsen
Morten Menné, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

