Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde: onsdag den 23.01.18 kl. 17.00 – 19.00 (Spisning kl. 17.00 – 17.30)
Afbud: SN, PJ
Gæster: VJ
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
1.

Orientering fra:
formand

-

skoleleder

Ansvar:

Referat:

NHB

Fællesmøde med Lysabild – NHB følger op

LO

Dialogmøde med forvaltningen: det var givtigt at have
formøde i SB forud for dialogmødet, det resulterede i et godt
møde.
Ansættelse af ny afdelingsleder, Ditte Skyum pr. 1/5, Ditte
kommer fra en stilling som konstitueret afdelingsleder på
Augustenborg skole.
Orientering om turbo-forløb for udvalgte elever (13 elever) på
8. årgang. Led i et samarbejde med UVM. Afvikles i uge 8 og 9.
Orientering om kommunalt tilbud til udvalgte elever (7 elever)
i 9. årgang, hvor det vurderes, at de ikke vil kunne bestå med
karakteren 02 til de kommende prøver i FP9 i dansk og
matematik.
Elever der ikke bliver vurderet uddannelsesparate tæller også
elever, der ikke kommer i skole.
Det blev drøftet om der kunne startes et initiativ ift.
frivillighed/frivillige, der kunne støtte op om skolens trivsels
indsats.
9 lærerstuderende fra Haderslev Seminarium.

-

sfo

JG

Etablering af arbejdspladser.
Begyndende drøftelser ift. planlægning af maj-perioden.

-

elevråd

Elevråd

Lærer og pædagogsamarbejdet fylder meget.
Møde i det Fælles elevråd:
Indsats ift. affaldssortering, indførelse af
genbrugsskraldespande på skolen.
Input fra skolens elever ift. udarbejdelsen af en
børn- og ungepolitik i Sønderborg kommune.
Busplaner/transport, det er problematisk med
bustransporten, når man skal med bus til fx Kegnæs
særligt ift. bussen kl. 15.20. Dvs. at eleverne skal
vente 20 minutter på bussen og hertil kommer en
times transport og busskifte i Skovby. Eleverne

Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole

-

-

2.

3.

4.

TR/AMR
Økonomi - bilag

Ungecentret
Børnehaveklasseleder Vivi
Johansen orienterer om forløb
med skolestartere og samarbejde
med børnehaverne om
førskolebørn
Planlægning af møde med
skolebestyrelsen på Lysabild
Børneunivers
Proces ift. sb-valg

SN/PJ
LO

synes, at rejsetiden er lang, når der også skal
deltages i sports- og fritidsaktiviteter og
lektielæsning. Der er ønske om en skolebusrute.
Der tages initiativ til et møde med
Transportkontoret, SB (NHB og BS), elevrådrep. Og
LO
Opfølgning på det fælles elevråds opfordring til
lærerne i kommunen ift. at gennemføre bevægelse i
undervisningen. Det fælles elevråd har et ønske om
at udarbejde et inspirationsmateriale til bevægelse.
Elevrådet ønsker også at inddrage legepatruljen.
Input og inspiration til arbejdet med millionpuljen.

Udgår
Gennemgang af regnskab for 2017. Der bliver et overskud på
hhv. SFO og skole. SFO har fremsendt en plan for overførsel af
overskud. På skolen fornyes forkontoret og herudover vil
medarbejdere, elevråd og SB kunne byde ind med forslag til
investeringer.
Der er ikke afholdt møde.
Orientering

O

NHB
VJ

B

LO

Mødet er planlagt til den 20/2 kl. 19.00 og planlægges på SBmøde i februar.

B

LO

Omvendt-kampagne ift. trafik og parkering på p-pladsen – Tak
fordi du gjorde det godt og med en hilsen vedr. SB-valget –
fint pakket ind :-)
Uge 8
Man:
Tirs: Bjarne og NH?
Ons: HC og LO
Tors: Jette og Janne
Fre: Maja og Susan
JG er reserve

5.

Revidering af ordensregler og
handleplan vedr. elever der
overtræder skolens regler - bilag

D/B

LO

Materiale vedr. SB-valg udsendes elektronisk via e-boks
Der nedsættes et udvalg, der udarbejder et oplæg til
ordensregler og værdiregelsæt – Janne
Områder som internet og sociale medier bør inddrages.
Inspiration:
http://skole-foraeldre.dk/artikel/ordensregler-ogv%C3%A6rdiregels%C3%A6t

6.

Kvalitetsrapport

D

LO

Referat fra dialogmødet sendes ud til SB-medlemmerne, når
dette modtages fra forvaltningen.
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Highlights fra mødet gennemgået.
7.

8.

Punkter til næste møde
(Næste møder: 19.2.18 + 20.3.18 +
19.4.18 + 23.5.18 + 18.6.18)
Eventuelt

Alle

19/2 – Budget/regnskab, planlægningsmøde.

Alle

20/3 – oplæg vedr. ordensregler og værdiregelsæt.
TV-overvågning af cykelskurene, herunder skiltning af dette.

Venlig hilsen
Niels Henrik Bech, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

