Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Referat af skolebestyrelsesmøde: onsdag den 27.09.17 kl. 17.00 – 19.00
Afbud: Maja
Gæster:
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
1.

2.

Orientering fra:
formand

Ansvar:

Referat:

NHB

Informationsmateriale tilsendt fra Skole og forældre
Temadag i FRO afholdt den 26. sept. ift. kvalitetsarbejdet, et
af temaerne var bl.a.:
Distrikt samarbejde på tværs af de gamle
forvaltninger B&U og B&F dvs. tværfagligt
samarbejde.
Distrikt samarbejde på tværs af
institutioner/skoleledelser
Idé: at invitere bestyrelsen fra Lysabild til at mødes
om fælles indsatser. NHB kontakter Lysabild
Valg til SB i både efteråret (suppleringsvalg) og
foråret (ordinært valg). Der er fremsat forslag om,
at der tages kontakt til Christiansborg ift. at der kan
fraviges de ordinære regler for valg til SB.
Arbejdsgruppen vedr. busforbindelse til og fra
skolen har fremsendt udkast til LO.
skolen har deltaget i LMS, en musikfestival for børn
og unge.
Nycirkus for 7. årgang afholdt i uge 37 og for 6.
årgang i uge 38
Skolernes motionsdag afholdes fredag før
efterårsferien (13. oktober)
Der arbejdes pt. på en ny model for afvikling af
skole-hjemsamtaler, der afvikles i uge 44.
Efterårsprojekt for 0.-2. klasse
Evaluering af den nye SFO-model

-

skoleleder

LO

-

sfo

JG

-

elevråd
TR/AMR

Elevråd
SN/PJ

-

økonomi
ungecentret

LO
NHB

-

NHB

-

Punkter vedr. FRO – bilag udsendt
til sidste møde

D

udgår
-

Intet nyt fra hhv. TR og AMR
Paneldebat for medlemmer af
Danmarkslærerforening og politikkerne i
Sønderborg. Denne er ikke drøftet på FRO, NBH
henvender sig til formand for Lærerkredsen.
Kort orientering og gennemgang af budgettet
Fritidspas via Ungecentret administreres nu af de
tilknyttede SFK’ere
Orientering om nye tiltag ift. Ungecentret
Forslag til næste FRO-møde:
o En kommunal bus, der kan
rekvireres/bookes af skolerne. Alternativt
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3.

en indkøbsaftale ift. attraktive priser på
buskørsel
o Hvor stort er behovet for kørsel
o Hvad er idéen i, at eleverne har gratis
buskort, når der ikke kører nogle busser i
skoletiden. Det rammer igen skævt ift. by
og land, at yderområderne begrænses i
deres tilgang til kommunale tiltag
(aktiviteter i videnshusene)
Hvad er status på børn og unges besøg hos
tandlægen efter den er flyttet til Sønderborg.
Godkendt af skolebestyrelsen

Skolens værdigrundlag – bilag
udsendt til sidste møde
Skolebestyrelsessuppleringsvalg

B

LO

-

D

LO

-

Der er valgmøde torsdag den 5. oktober kl. 19.00,
NHB, Bjarne, Susan og HC deltager i valgmødet.
Sidste frist for opstilling til valg til SB er 12. oktober
kl. 12.00

5.

Principper – Klassedannelse og
holddannelse

B

LO/JG

-

’Lektie til næste gang’ læs og vurder ift. princip for
undervisningens organisering, skal vi fortsætte ad
den vej vi pt. er i gang med eller skal vi lægge os op
ad struktur (Forældre og Skole)

6.

Punkter til næste møde
(Næste møder: 26.10.17 + 22.11.17
+ 18.12.17

4.

Alle

26.10.
Fremtidige datoer rettes
Principper og besøg af børnehaveklasseleder ift.
klassedannelse og organisering af undervisningen i 0. klasse

7.

Eventuelt

Alle
7. november informationsmøde for nye skolestartere med
efterfølgende oplæg af Ulla Dyrløv.

Venlig hilsen
Niels Henrik Bech, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

