Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Referat af skolebestyrelsesmøde: onsdag den 22.11.17 kl. 17.00 – 19.00 (Spisning kl. 17.00 – 17.30)
Afbud: Maja
Gæster:
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
1.

Orientering fra:
formand
skoleleder
sfo
elevråd
-

2.

3.
4.

TR/AMR

økonomi - bilag
ungdomsskolen
Principper – bilag (revideret ift.
udsendt den 19.11.17

Forældrehenvendelse
Evaluering af skole-hjem samtaler

Ansvar:

Referat:

NHB
LO
JG
Elevråd

Intet nyt
Orientering om ansættelser
Intet nyt
Præsentation af de nye elevrådsrep. og arbejdet med
millionpuljen
Ny TR for spec.klasse pædagogerne
AMR – der arbejdes videre med trivselsarbejdet og på
kollegaers vegne – tak for morgenhilsen.
Økonomien ser fin ud og regnskabet forventes at gå i 0.
Intet nyt
Gennemgået og ændringer foreslået – der arbejdes videre
med principperne og tages op på næste møde.
Der ønskes et afsnit om kommunikation og skoleintra. Forslag
til ændringer og tilføjelser fremsendes til LO/JG.

SN/PJ

LO
NHB
LO/JG

HKO
Alle

I den videre proces sendes principperne til høring hos
personalet.
Drøftet
Tilbagemeldinger fra personalet har været at det har været
godt at gennemføre samtalerne i løbet af dagen og ikke i
forlængelse af en lang arbejdsdag.
Eleverne har oplevet at det har været fint at det har været en
del af skoledagen og ikke grebet ind i fritidsaktiviteter.
SB-medlemmer har haft en god oplevelse. Der bør være
hensyn til at der er nogle logistiske udfordringer, når man har
flere børn. Tidspunktet bør meldes ud i god tid.
Andre forældre har savnet deltagelse af SFO ift.
indskolingseleverne. At det kan være en udfordring for nogle
forældre at kunne få fri fra arbejde, og at det kan belaste
mindre virksomheder.

5.

Loppemarked

Alle

6.
7.
8.

Ønsker til budget
Logo - bilag
Punkter til næste møde

Alle
LO
Alle

Modellen for skole-hjemsamtalerne evalueres med
personalet og der arbejdes videre med strukturen.
Reglerne for afhændelse af skolens ejendom er undersøgt,
der er gældende for rammerne for loppemarkedet.
Markedspriser er vejledende for salget af tingene.
Kufferter til ’fri for mobberi’
Vedtaget
Arbejde med principper

Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
9.

(Næste møder: 18.12.17)
Eventuelt

Alle

Mødedatoer for næste halvår: 23/1 (husk VJ), 19/2

Venlig hilsen
Niels Henrik Bech, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

