Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
REFERAT
Skolebestyrelsesmøde: onsdag den 25.01.17 kl. 17.00 – 19.00
Afbud: elevrepræsentanter, Jette Bork, Rikke Fribo
Gæster:
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
1.

Orientering fra:
formand
-

skoleleder

Ansvar:

Referat:

NHB

Det bemærkes, at børnetallet på seneste opgørelse er
opadgående.
8.klasse deltager i DM i skolehåndbold. 8z deltager i Skoleskills
i Ålborg efter at have vundet kommunemesterskabet.

LO

I uge 3 har der været afholdt terminsprøve for 9. klasse.
Kvalitetsarbejdet er klar til behandling i B&U-udvalget i
februar.
Værdiproces – kort oplæg
Oplagt at inddrage kontaktforældregruppen i den videre
proces sammen med skolebestyrelsen.

-

sfo

JG

Der er ansat to nye pædagoger til vores yngste børn i
spec.klassen pr. 1. marts.
Den nye SFO-model har slået igennem og der er kommet en
lidt højere belægning ift. samme tid sidste år.
Der er usikkerhed hos forældrene ift. feriemodul/
heldagsplads og tilkøb af ferie i juli måned. Der er sendt
forslag til forvaltningen ift. visualisering af modulerne i
kalender.

-

elevråd

Elevråd

Vi forsøger fortsat at afdække nye områder ift. at inspirere
børnene – temaer: udeliv, vildmad, parkour og
håndboldmissionen
Dårlige arbejdsstillinger som en konsekvens af en længere
skoledag.
Kan der udarbejdes en udskiftningsplan for
nyindkøb/udskiftning af inventar.
Kan et besøg af fysioterapeuten være en mulighed ift. at
eleverne er bevidste om egen arbejdsstilling og indstilling af
borde og stole.
Bevæger de store eleverne sig også i undervisningen (den
mere varierede undervisning)?
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-

TR/AMR

SN/PJ

-

økonomi

LO

2.

ungdomsskolen
Skole/hjem samarbejde

D

NHB
LO

3.

Temamøde: Principper

D

Alle

Elevrådet bør undersøge hvad der ligger til grund for
problemstillingen. LO taler med elevrådet.
TR: intet nyt
AMR: intet nyt
Der er fortsat vanskeligheder ift. økonomisystemet at få det
fulde billede.
Det forventes at året ender med et lille underskud på omkring
kr. 100t
Intet nyt
Der ønskes indført en model, hvor der afvikles skolehjemsamtaler samlet på én dag for en klasse. Det tænkes at
indføre den nye model fra efteråret 2017.
Udvidet SB-møde den 25. april kl. 14.00 til revidering af
principper.
Se også link fra Skole og forældre;
http://skole-foraeldre.dk/artikel/principper

4.

Kontaktforældreråd – Hvordan
kommer vi videre

D

NHB

Møde med skolens kontaktforældre 22. maj kl. 18.20-20.30
Opsamling fra sidste års møde med kontaktforældre vedlagt
referatet.
Se link fra Skole og forældre;
http://skole-foraeldre.dk/artikel/skolebestyrelsens-arbejdemed-kontaktfor%C3%A6ldre
http://skole-foraeldre.dk/artikel/principkontaktfor%C3%A6ldre

5.

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

Alle

6.

Eventuelt

Alle

-

Høring ift. Kvalitetsarbejdet, deadline 29. marts
Budget 2017 afslutning regnskab 2016

Orientering om skolens Dialogmøde med forvaltning og
udvalgspolitikkere.

Venlig hilsen
Niels Henrik Bech, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

