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

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde: Torsdag den 7.5. 15 kl. 17.00 – 19.00
Afbud: Morten Menné, Jette Bork, Anders (elevrep.)
Gæster:
1.

Orientering fra:
formand

Ansvar:

Referat:

CM

FRO-møde – tema: drenge. Den nye børn- og ungedirektør, Carsten
Lund, præsenterede idéen om et ’unge-miljø’ for alle op til 29 år, hvor
de nuværende aktiviteter som fx UU, jobCenter og andre
støtteforanstaltninger bliver samlet centralt, og i et miljø der er
tilgængeligt og centralt for de unge. Ungdomsskolen tænkes ind i dette
projekt.
Landsdækkende klarer drengene sig fagligt dårligere end pigerne. I
Sønderborg kommune er denne forskel endnu større.
Kategorisering af drengene: de umodne, de kropsurolige og limbodrengene (how low can you go). Der kom på mødet ikke noget konkret
bud på en central udmelding ift. en indsats, men at den enkelte skole
lokalt skal iværksætte initiativer, der skal styrke drengene.
Hvad er årsagen til, at drengene præsterer dårligere? Skolebestyrelsen
afventer forvaltningens udspil.
Forældrehenvendelse vedr. skolefesten. Hvad går overskuddet fra
mellemtrins-skolefesten til? Overskuddet er i år kr. 2800,
mellemtrinnets lærere og elever råder selv over overskuddet. Kan man
fremover kommunikere ud i invitationen, hvad overskuddet går til?

-

skoleleder

LO

I gang med information til 6. klasserne om overgangen til
overbygningen på Hørup Centralskole. LO og TO har afholdt info-møder
på Lysabild og Hørup skole. Der blev kort orienteret om den nye intro til
linjerne.
Graffiti rundt om i byen drejer sig ikke om et barn på skolen. Skolen har
været i dialog med den pågældende forælder.
Pt. er der et hold elever af sted på udveksling i Tyrkiet.
Der afvikles i øjeblikket 9. klassesprøver.
Udbud på rengøring og skolen skal have nyt rengøringsselskab.
Stort fælles kommunalt personalearrangement ’Tent Event’ pt. er der
10 fra skolen der deltager.
Arbejdsgruppen vedr. skolens fødselsdag er i fuld gang. Herunder er et
af initiativerne en skolesang.
Glad for den opbakning, der var fra forældrene ifb. med SUs bisættelse.
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-

-

sfo

elevråd

JG

Elevråd

Besøg på Nordals-skolen ifb. med overflytningen af spec.klasser pr.1.
januar 2016. Der arbejdes på en god overgang for børn, forældre og
medarbejdere ifb med sammenlægningen.
Børnetallet er stagneret. Pt. er børnetallet i;
SFO: 160 inkl. Maj børn
Klub: 15
Den 4. maj er de nye kommende børnehaveklassebørn startet og det
går indtil videre godt.
Emilie: millionpuljen er blevet afgjort, og skolen har fået bevilliget
penge til de ønskede udendørsur til indskoling- og
mellemtrinsskolegården, vandfontainer, nedgravede trampoliner i alt
blev der bevilliget tkr. 61
Undersøgelse af toiletforhold, og de gamle toiletter ved 0.klasserne og
mellemtrinnet er beskidte og ikke rengjorte. Har man i elevrådet
drøftet, hvad man kan gøre for at afhjælpe det?
Der er ikke behov for yderligere køleskabe.

-

TR/AMR

SN/SL

Resultatet af forhandlinger mellem lærerkredsen og forvaltningen om
administrationsgrundlaget har resulteret i at man i kommende skoleår
bibeholder den nuværende pulje på 240 timer til individuel
forberedelse og digitalt samarbejde, fællesforberedelse i det omfang
det ikke kan nås i tilstedeværelsen. Oplægget skal endeligt godkendes i
Børn og Unge udvalget den 13. maj. Herefter er der fælles oplæg for
TR/AMR og ledere den 18. maj.
APV på lærerarbejdspladser er fin.

-

økonomi

LO

-

ungdomsskolen

NHB

Budget gennemgået.
Overskud vedr. regnskab for 2014 er blevet behandlet i byrådet den 6.
maj. Vi afventer yderligere information.
Foreningen Ligeværd har afholdt tema-aften – Inklusion hvad har vi
lært?
LO: vi har lært, at vi har langt lettere ved at lave hurtige fleksible
løsninger, når der opstår situationer, der kræver in indsats. Tidligere har
det ikke været let eller fleksibelt, når der skulle søges centralt om ekstra
midler til inklusion.

2.

Høringssvar vedr. specialklasserække

LO

3.

Skolebestyrelsens arbejdslørdag, tid
sted og indhold/tema (forslag til
punkter: elevernes læringsudbytte
og/ eller værdiarbejde omkring
vision og strategi for Hørup
centralskole)

CM

Ifb. med at spec. klasserækken fra Havnbjerg flyttes til Hørup, at man i
samme omgang ser på spec. klasserne med. generelle
indlæringsvanskeligheder. Det at samle kapaciteten ift. at
medarbejderne har de bedste kompetencer ift. børnenes udfordringer
er det rigtige.
Forslag temaer:
Elvernes læringsudbytte
Visions- og værdiarbejde
Ønske om at Visions- og værdiarbejde bliver hovedfokus for
temadagen. Medarbejderrep. deltager også i denne dag.
Eleverne ønskes også inddraget i en del af denne arbejdslørdag.
Skal der evt. arbejdes med dette tema forud for denne dag, så der er
noget at arbejde med både fra medarbejdere og eleverne.

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

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Lørdag den 23. januar 2016 kl. 9.30- 14.30
LO undersøger om HR kan facilitere processen evt. en ekstern
konsulent.
SU vedr. dato senest næste SB-møde.

4.
5.

Orientering om udeskole og
legepladsprojekt
Orientering om ansættelser,
fagfordeling og normering

JG
LO

Elevernes læringsudbytte orienteres om løbende i kraft af ledernes
uddannelsesforløb i skoleåret 15/16.
Der arbejdes videre.
Der afsættes flere midler til holddeling, faglig og social inklusion, HDM
og udeskoleprojekt.
Vi har pt. 4 ubesatte stillinger. Vi har fået overdraget to medarbejdere
fra en anden skole.

6.

Punkter til næste møde den 16.6.15

Alle

7.

Eventuelt

Alle

-

KMD education og vokal
Trivselsmåling
Fagfordeling

4. årgang har deltaget i Naturfredningsforeningens affaldskamp. Og har
alene på skolens område indsamlet 62 kg affald.

Venlig hilsen
Claus Madsen, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

