Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
REREFAT
Skolebestyrelsesmøde: onsdag den 26.10.17 kl. 17.00 – 19.00
Afbud: Elevråd
Gæster:
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
1.

Orientering fra:
formand

Ansvar:

Referat:

NHB

Valg til skolebestyrelsen afsluttet. Janne Sandberg indtræder i
skolebestyrelsen og der er valgt to suppleanter.
Der er kommet svar vedr. henvendelse til politikere om
bustransport til og fra Hørup Centralskole i løbet og
skoledagen. Der er dog ikke truffet nogle afgørelser pt.

-

skoleleder

’Indkøbsaftale’ vedr. bustransport indsendt som tema/emne
til kommende FRO-møde
I uge 44 er der skole-hjemsamtaler i kombination med
læringsuge (fælles for hele skolen, tema: de 17 verdensmål).
Skole-hjemsamtalerne afvikles i løbet af skoledagen i løbet af
ugen.
Kan der være opmærksomhed på ved en fremtidig model, at
der tages hensyn til familier med flere børn.
Tages op som et tema til møde med kontaktforældre.

LO

Sønderborg kommune er udpeget til årets Ungdomsby og i
den forbindelse er der et maleri, der udstilles på skolen i en
måned. Der har i den anledning været reception arrangeret af
elevrådet og besøg af politikere.
Der har været afholdt skolernes motionsdag med stjerneløb
og efterfølgende rundeløb med deltagelse af forældre. Der
har igen i år været god opbakning fra forældrene.
Skolen deltager ved 3 projekter i overbygningen;
1) Øg elevernes valgbarhed ift.
erhvervsuddannelserne, et AP Møller støttet projekt
i samarbejde med erhvervsuddannelserne.
2) Projekt i samarbejde med lokale virksomheder,
Hørup og Dybbøl skole og Statsskolen, der skal øge
andelen af elever der vælger de naturfaglige
uddannelser. Projektet er 3 årigt og med deltagelse
af bl.a. skolens fysik lærere.
3) Særligt tilrettelagt forløb for elever, der ikke er
erklæret ikke UP. Bag projektet står VIA og
Metropol sammen med Trygfonden.
Der pågår et arbejde ift. udvikling af overbygningen.
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Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
-

sfo

Der er lavet klassedannelse i 0. klasse efter efterårsferien.
Arbejde med mad- og måltidspolitik i samarbejde med UC
Jelling.

JG

Veloverstået efterårsprojekt med forældreafslutning,
forældremøde og valg til forældreråd.
Evaluering af SFO-model, der er afgivet høring til.

-

-

elevråd
TR/AMR

Samarbejdsmøde med distriktsbørnehaverne på mandag (VJ
inviteres til at fortælle om det nye initiativ på SB-møde i jan.)
udgår
TR: SN deltaget i DLF kongres i KBH. Deltaget i foredrag med
Mette Frederiksen, der har arbejdet meget med mål.
Sønderborg lærerkreds har inviteret hende til at holde oplæg i
januar.

Elevråd
SN/PJ

økonomi
Ungecenteret

LO
NHB

AMR: arbejdet med APV er afsluttet og der har været afholdt
workshop ift. arbejdet med APV og trivselsmålingen.
Regnskab gennemgået og det ser fortsat fint ud.
Der er udarbejdet et udkast til en ungdomsskoleplan for 201822, faldende elevtal i modtageklasser (medfører
personalereduktion), Uddannelsestræf 2018.
Der har været indvielse af Ungecentret og rammerne er gode
ift. at betjene de unge forhåbentlig vil de mange nye tiltage
også betyde en tilgang af elever på sigt.
Der er enighed om, at følge den struktur som der lægges op til
af Skole & Forældre. JG og LO arbejder videre med
revideringen og fremlægger senest på december mødet et
oplæg.

2.

Principper – Klassedannelse og
holddannelse – fra sidste møde’ 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)

B

LO/JG

3.

Orienteringsaften – hvem
deltager?
(7.11.17)
Møde med SB-bestyrelse fra
Lysabild Skole - bilag
Punkter til næste møde
(Næste møder: 22.11.17 +
18.12.17
Eventuelt

B

LO

Maja og HC deltager ved orienteringsaftenen den 7.
november.

B

NHB

25. januar kl. 18.30

Alle

Møderække 2. halvår
Oplæg vedr. principper
Evaluering af skole-hjem
Næste møde starter med spisning og møde fra kl. 17.30

4.
5.

6.

Alle

Venlig hilsen
Niels Henrik Bech, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder
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