Hørup Centralskole
Vestervej 42, Kirke Hørup
6470 Sydals
tlf. 8872 4379
e-mail: horupskole@sonderborg.dk

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde: mandag den 12.5.14 kl. 17.00 – 19.00
Afbud: Andrea (elev) - Janne går kl. 18.00
Gæster: ingen
Ansvar:
1.

Orientering fra:
Formand

Referat:
Hvor mange modtager mailen fra Skole & forældre? Et par gange om
året inviteres til at blive instruktør ift. at uddanne/ undervise nye
bestyrelser.
FRO-møde afholdt: stort frafald, de repræsenterede skole var
nogenlunde lige langt ift. arbejdet med reformen. Dvs. at flere skoler
bl.a. ikke havde taget hul på arbejdet ift. det omgivende samfund.
Udmeldingen fra politikkerne var, at skolerne også skulle have fokus på
den del af reformen. Der må fremtidigt kun sendes en rep. fra SB til
FRO-møder.
Den 3. juni er skoleledelserne inviteret til møde vedr. det omgivende
samfund.
Politikerne deltager i besøg/ dialogmøder vedr. kvalitetsrapporterne.

-

skoleleder

Frugtordning: Augustenborg Bageren vil gerne levere frugt evt. i
samarbejde med Hestehavegård.
Legeplads- og trafikudvalg startes op i uge 22.
Lommeregnere: gælder BYOD også lommeregnere? Ledelsen foreslår
begrænset udlån og elevkøb af lommeregnere med rabat. Det er vigtigt,
at det meldes ud hvilken lommeregner det forventes, at eleverne
anskaffer sig. Matematik fagudvalget drøfter emnet på et kommende
fagteammøde og udarbejder et forslag til retningslinje.
Pt. besøg fra Holland på 8. årgang. I sidste uge var 6. årgang int-valghold
i Rusland.
Direktør Jette Østergaard har opsagt sin stilling.
Stillingsopslag: 54 ansøgere til de 6 opslåede stillinger. Der er tale om 3
stillinger pga. pensionering, vikariat og en opsigelse og 3 stillinger pga.
reformen – samtalerne afvikles i næste uge og der forventes indkaldt
12-14 til samtale.

-

sfo

Ny folder vedr. spec.klasse tilbud uddelt.
Afsked med Solvej Steffensen
Undervisningsassistenter færdiguddannet.
Der har været afholdt forældrerådsmøde, et af punkterne var
Forældrerådets fremtid. Kan Forældrerådet bestå, hvor mange møder
skal der afsættes tid til, hvilket indhold og opgaver, kan der sidde en rep
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fra SB i Forældrerådet– Punktet tages op i den nye bestyrelse.
Klubsituationen har afstedkommet dels ’10 gode grunde til hvorfor dit
barn skal gå i klub’ og ønske om at udarbejde et læserbrev vedr.
forældrebetalingen. SB vil gerne se og godkende læserbrevet.
Forslag: måske kan der skabes opmærksomhed ifb. med budgetseminar
slut oktober – hvis flere skoler kunne gå sammen og i fællesskab
signalere utilfredshed med den høje forældrebetaling og evt. fald i antal
klub-børn. Kan der koordineres på et FRO-møde?
De nye 1. majbørn er startet og det går godt. To klasser med 26 børn i
hver klasse.

2.

-

Elevråd

-

TR/AMR

-

pædagogisk råd

Seneste møde afholdt 29. april og der er møde igen i morgen, 13. maj.
Der bruges meget tid på at diskutere, hvordan skolereformen skal
udfolde sig ikke mindst ift. hvordan den nye ledelse forholder sig til
reformen. Der tages mange små skridt 

-

økonomi udvalg

Det ser fortsat fint ud. Budgettet udkonteres, således at de meget høje
forbrugspct undgås.
Besøg på Lysabild Skole vedr. orientering til forældrene om
klassedannelse og linjerne i kommende skoleår. Info-aften for Hørup
Skoles forældre også afholdt. I morgen, 13. maj, fælles elevdag for 6.
årgang fra Hørup og Lysabild. Eleverne skal afgive ønsker inden 28.5.
Forventet elevtal på 7. årgang er 70. Åbent hus for forældre og unge,
den 16.6.
11. juni offentliggørelse af kommende 7. klasser og deres kl. lærere.
20. juni fælles elevdag i de nye klasser.

Orientering om overbygningen

Million-projektet: renovering af gårdarealer. Gårdarealet er tegnet op,
der mangler pris fra anlægsgartner.
Faglig klubmøder afholdt, der er fortsat bekymring vedr. balancen ift.
tiden der gives til opgaver i det nye udspil. Lønforhandlingerne er langt
fra færdige – næste møde herom er 18. juni.

LO

Ros fra forældrene ift. præsentationen af linjetilbuddet og forforståelse
af hvorfor linjerne har fået det indhold det har– ros til ledelsen for
besøg på LS.
Valgseddel og infofolder uddelt til orientering på mødet.
Rygning: Udgangstilladelse ønskes afskaffet – særligt mhb på at
mindske rygningen blandt elever. Lige dele elever, der ryger på
’lovligvis’ som på ulovligvis. Hvordan skal reglen håndhæves? Lovgivning
forbyder rygning på skolens område. Tilsynsforpligtigelsen skal
overholdes, derfor blev udgangstilladelsen indført for at forældrene var
vidende om, at eleven forlader skolens område. Hvordan gennemføres
dette på andre skoler? Der må være lige regler for alle, derfor skal
rygning for medarbejdere foran skole også afskaffes, så det ikke er
synligt for eleverne.
Punktet tages op på et kommende SB-møde.
3.

Fra sidst: Det omgivende samfund –
hvordan forholder skolebestyrelsen
sig i forhold til ny skolereform?

Alle

Musikskolen og foreninger orienteres om de nye forhold pr. 1. august.
Forvaltningen er blevet bedt om, at udsende nogle fælles retningslinjer.
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Virksomhederne ønskes inddraget. Frivillige, positive initiativ foregår
allerede.
Frivilligheden er måske også begrænset ift. at lærere og pædagoger, der
tidligere har kunnet tage nogle hold i de tidlige eftermiddagstimer, jo
også skal være længere tid på arbejdet.
Hvem har ansvaret for børnene i det tidsrum, når det omgivende
samfund involveres?
Rammerne for arbejdet med det omgivende samfund er Ikke særlig
godt beskrevet, hverken i loven eller i forvaltningens udspil.
Der mangler rammebeskrivelser.

4.

Forældresamtaler fremadrettet

LO

Udsættes til et senere møde.
Strukturen for lærernes arbejde ændres fra kommende skoleår. Der skal
fremadrettet tilbydes en årlig skole-hjemsamtale og herefter
behovssamtaler. Kan der evt. differentieres ift. at der er et øget skolehjemsamarbejde i de mindste klasser?
Det øvrige skole-hjemsamarbejde fortsætter som hidtil.
Vigtigt at rammerne meldes ud ift. forældrene.
Det kan være vanskeligt i de mindste klasser at vurdere om barnet er på
niveau fagligt, og at det derfor kan være hensigtsmæssigt med mere
end en samtale – vigtigt med den løbende dialog.
Timingen er det vigtigste/ rettidigheden vigtig i skole-hjemsamarbejdet.
Der skal skabes rammer for at skolebal, forårskoncert mv. gennemføres.
Vigtigt at alle lærerne deltager i forældremøder eks. I overgangene 1.,
4, og 7. kl (girafmøder)
Husk at tilrette retningslinjerne for området, eller at sætte dem ud af
kraft i skoleåret 14/15. Kommende skoleår bruges til at gøre sig
erfaringer og at disse erfaringer evalueres om et år.

5.

Orientering om næste skoleår

LO/JG

Nyt udvalg: Pædagogisk-udviklings-udvalg (PUU), I PUU skal indgå 2 rep.
fra hver afdeling. PUU skal kvalificere møderne ift. lærermøder og SBmøder og sikre den rød tråd i afdelingsmøder mv. og på sigt også
arbejde med skoleudvikling. Medarbejderne skal have mulighed for at
få så megen indflydelse som de ønsker.
Samtaler med alle lærere vedr. næste skoleår gennemført, ca 15 min.
pr. lærer. Mus-samtalerne kommer til at ligge i naturlig forlængelse af
dette. Mus forventes startet op i september. Mini-samtaler tages evt.
op i foråret 15, hvor vi er længere henne i i arbejdet med reformen.

6.

Punkter til næste møde 17. 6. 2014.

Alle

Fagfordeling startes op i morgen, 13. maj. Deadline er 12.-13. juni hvor
skemaet skal lægges.
Konstituerende møde. De nye SB-medlemmer inviteres med til hele det
kommende SB-møde.
Et lettere traktement og evt. kage
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7.

Eventuelt.

Alle

-

Resultatet af trivselsundersøgelsen.
Fagfordelingen og skemaer
Sprøjten fremover

-

Økonomi til udveksling, evt. sponsorater, ’opsparing – tjene
penge’. – kan dette tages op på et tema-møde i efteråret?
Ledelsen laver en sagsfremstilling ift. den internationale
læseplan. Der kan i udveksling med Holland dispenseres og
laves en form for indsamling/ arrangement.

Sag på 7. årgang: bestyrelsen orienteret.
Køling af mad og frugt i kommende skoleår, når skoledagen bliver
længere

8.

Venlig hilsen
Claus Madsen, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

