Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
REFERAT skolebestyrelsesmøde
torsdag den 19.04.18 kl. 17.00 – 19.00 (Spisning kl. 17.00 – 17.30)
Afbud: Silas (elevrådsrep.)
Gæster:
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
1.

Orientering fra:
formand

Ansvar:

Referat:

NHB

Refleksion over bragte sager i medierne fx de unges
manglende nysgerrighed og skoleværing blandt unge (med
autisme).
Skoleværing blandt de ældste elever er en udfordring for en
mindre gruppe af elever. Der er dog en stigende tendens.

-

skoleleder

LO

Det er bevidst, at der ikke er udsendt info til forældre vedr. en
evt. konflikt. I tilfælde af konflikt udsendes informationer.
Lejrskole for 8. klasserne – Berlin og KBH.
Genbesøg af venskabsklasse fra Holland også 8. klasserne.
Der har været en del hærværk i skoletiden i overbygningen.
Herudover har der også været hærværk i form af graffiti uden
for skoletiden/weekenden for to uger siden rundt på hele
skolen og på hallen.

-

sfo

JG

-

elevråd

Elevråd

-

TR/AMR

SN/PJ

-

økonomi
ungecentret

LO
NHB

Forberedelser ift. majbørn
SFO-fest
Hygge- og havefredag
Forhandling om demokratimillionen den 20. april i
byrådssalen. Elevrådet har ønske om;
trafikspejl
borde/bænkesæt
renovering af ’biblioteksgården’
Elevrådet har fortsat et ønske om udskiftning af stole i
overbygningen og beder SB om hjælp hertil.
TR: intet nyt
AMR: der er en gruppe af udadreagerende børn i
spec.klasserne (I-kl.).
Kort gennemgang af regnskab ÅTD.
Møde afholdt denne uge. Sammensætning af bestyrelsen i
ungecentret drøftet. Inddragelse af elever i
bestyrelsesarbejdet. Eleverne synes, det er svært og kedeligt.
Det går godt med 10. klassen i Sønderborg, der er håb og
ønske om at dette også får en afsmittende virkning udadtil.
Ønske om OCN – open college network som i Århus og
Svendborg kommune.
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2.
3.

Ordensregler – bilag (handleplan
fremsendes tirsdag)
Planlægning af fællesmøde med
Klasseforældreråd

B

Gennemgået og ændringer foreslået. Tages op på næste
møde til videre bearbejdelse.
Mødet afholdes den 15. maj kl. 19.00-20.30
Temaer:
digital dannelse
forebyggelse af mobning
Overvejelse om mødet i fremtiden afholdes i efteråret i
kommende skoleår. Dette besluttes af den nye bestyrelse.
Materiale fra Lykke Møller Kristensen udsendes med
referatet.
Se også link: http://some-right.com/
Indkaldelse udarbejdet og udsendes via klasselæreren. I år
afprøves tilmelding til mødet.

4.

Skoleårets planlægning

O

5.
6.

Timefordelingsplan - bilag
Punkter til næste møde
(Næste møder: 23.5.18 + 18.6.18)

B

7.

Eventuelt

Alle

Faldende børnetal, der påvirker særligt overbygningen.
Kommende 7. og 8. klasse bliver meget små.
Gennemgået og drøftet. Godkendt.
23/5 Godkendelse af referat (nyt fast punkt på dagsordenen),
IT-politik, ordensregler og opsamling fra møde med
klasseforældrerådene.

Alle

Venlig hilsen
Niels Henrik Bech, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

