Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde: torsdag den 08.11.2018 kl. 17.00 – 19.00 (Spisning kl. 17.00 – 17.30)
Afbud: Maja, Brian, elevråd
Gæster:
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
1.

Orientering fra:
formand
-

skoleleder

Ansvar:

Referat:

MDH

FRO-møde den 13. november, temaet er bl.a. den nye
tildelingsmodel. HC deltager i Majas sted.

LO

Stillingsopslag, pædagog i spec.klassen. Der afholdes
ansættelsessamtaler den 22. november kl. 14.00. Dorthe
repræsenterer SB.
I dette skoleår skal der ikke udarbejdes kvalitetsrapport, men
dialogmøde. Strukturen for dialogmøde med forvaltningen og
det politiskeudvalg er ændret til distriktssamtaler. Hørup
skole er del af distrikt Syd sammen med Lysabild,
Fryndesholm og Augustenborg skole. Hvem skal
repræsentere SB, medarbejdere og en selvvalgt.
I uge 44 er der afviklet skole-hjemsamtaler, hvor de fleste af
skolens klasser har afviklet samtaler med forældrene.
Det opleves af forældrene som at der er for lidt tid til
samtalerne også set i lyset af, at der kun er én samtale pr. år.
Det er altid muligt som forældre at bede om en ekstra
uddybende samtale.

-

sfo

JG

Det samlede personale har været på pædagogisk weekend
den 2. og 3. november med ekstern oplægsholder og
overnatning. Temaet er det udviklende teamsamarbejde og
den gode time.
Ved forældremødet i SFO den 11. november som afslutning
på efterårsprojektet blev forældrene orienteret om SFO
forældrerådets ønske om at nedlægge forældrerådet.
Forældrene blev orienteret om alternative
kommunikationskanaler ift. medarbejdere, SB og ledelse.
Forældremøde i SFO afholdes fremadrettet som en status og
orientering om indsatser mv.

-

elevråd

Elevråd

Ønsker til budget fra eleverne:
skolemøbler
mere mad i automaten
renovering af toiletter
stærkere internet

Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
-

TR/AMR

AF/PJ

TR: der har været god opbakning fra forældrene til skolehjemsamtalerne i uge 44.
1.standpunktskarakter gives denne måned samt UPV
(UddannelsesParathedsVurdering)
AMR: arbejdsmiljømæssigt er der en indsats ift. at styrke
fællesskabet. Efter reformen, hvor der er etableret
arbejdspladser til medarbejderne, er der en tendens til at
man bliver på sin arbejdsplads og ikke kommer på
lærerværelset/personalerummet.

2.
3.

4.

5.

Økonomi - bilag
Orientering om vikartimer jvf.
Skolens principper
SB’s holdning til forældrenes
understøttelse af fællesskabet i
klassen og skolen, herunder
fødselsdagsarrangementer.
Evaluering af kursus 30/10-18

Legepladsudvalg – bilag udleveres
på mødet

O

LO

Orientering – regnskab og budget balancerer.
Princippet gennemgået og uddybet.

D

Udsættes til næste møde

D

For nye medlemmer var der meget nyt og fremmed. For
vante SB-medlemmer var der ikke så meget nyt.
Det kunne have været fint, hvis Malene Samsøe fra det Fælles
Elevråd havde fået mere taletid.
Eksisterende materiale til renovering af legeplads trænger til
en opdatering.
Der nedsættes et legepladsudvalg: HC, JG, LO, elevrep. fra det
store og lille elevråd.

D

Der annonceres hos forældre til indskolings- og mellemtrins
forældre ift. deltagelse i udvalget.
6.

Punkter til næste møde
Næste møder: 11.12.

Alle

Mødet flyttes fra den 10. til den 11. december.
Næste møde:
Repræsentanter til dialogmøde
Punkt 3
Ny møderække
Hvordan kvalificeres henvendelser fra forældre til
punkter på dagsordenen?
Udeskole i overbygningen i fremtiden
Rygning, elever
Januar-møde:
Kostpolitik

7.

Eventuelt

Alle

Venlig hilsen
Maja Decovski Hansen, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

