Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
REFERAT
Skolebestyrelsesmøde: mandag den 19.02.18 kl. 17.00 – 19.00 (Spisning kl. 17.00 – 17.30)
Afbud: Maja
Gæster:
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
1.

Orientering fra:
formand

Ansvar:

Referat:

NHB

Der er ikke blevet indsendt høringssvar vedr.
kvalitetsrapporten.
Ordinært møde i FRO 5. marts – forslag til dagsordenspunkter:
Konsekvenser af omorganiseringen i forvaltningen
ift. serviceniveau. Hvad betyder dette for B&U og
herunder skolerne?
Bustransport ift. elevernes skoledag? Skal der evt.
udarbejdes en behovsanalyse ift. bustransport og en
evt. udbudsrunde/’indkøbsaftale’ med en
vognmand? Statistik af elevernes brug af rejsekort jf.
kommunens ’investering’ i rejsekort til alle
børn/unge?
Lokale tilpasninger if. Med valg til skolebestyrelser,
når der er tale om fødeskole/hovedskole.

-

skoleleder

LO

Fælles SB-møde med Lysabild skole aflyst/ udsat til en ny
bestyrelse er tiltrådt.
Skolefest 8. marts efter samme model som sidste år, med den
nye tilføjelse, at søskende i år må deltage.
Der er afholdt møde med frivillighedskoordinatoren.
Trafikkampagne foregår i denne uge tirsdag til fredag.
Indskrivningen er afsluttet og det tegner til, at vi får to meget
store 0. klasser.
Ifb. med implementering af helhedsplanen skal der ansættes
et antal pædagoger.
Arbejdsgruppe har fremlagt forslag til udvikling af
overbygningen. Linjerne bliver afløst af et nyt initiativ,
udeskole i kombination med valgfag og fagdage. Dvs. at
eleverne vil opleve en sammenhængende dag, hvor det bliver
muligt dels at tage ud af huset og dels at fordybe sig fagligt.
SB: fint at bryde op i linjerne, da eleverne kan opleve at være
låste i linjerne.
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Kan lærerne se sig selv i dette nye initiativ, når der
sammenlignes med opstarten af linjerne for år tilbage, hvor
lærerne savnede læseplaner mv.?
Er der opmærksomhed/fokus på de håndværksmæssige fag i
denne model.
Bliver det muligt for eleverne også at byde ind på
emner/temaer, der kan arbejdes med i denne model?
Foredrag for forældre, elever og personale om børn på de
sociale medier, den 26. og 27. februar i samarbejde med
Augustenborg skole.

2.
3.
4.

4.

-

sfo

JG

Planlægning og opstart af indkøringen af de nye maj-børn

-

elevråd
TR/AMR

Elevråd
SN/PJ

Udgår
AMR og TR: Oplæg ved Mette Frederiksen afholdt. Det var et
relevant og nuanceret oplæg ift. målstyret undervisning.
Afventer resultatet af OK-forhandlingerne.

LO
NHB
LO

Kort orientering
Intet nyt
Årets resultat gennemgået.
Regnskab 2017 og budget 2018 er godkendt.
Den 1. marts er der valgmøde på lærerværelset kl. 19.00.
20/3 :
oplæg vedr. ordensregler og værdiregelsæt.
Møde med forældrerådene – årsberetning?

økonomi
ungdomsskolen
Regnskab 2017/budget 2018 –
bilag
Skolebestyrelsesvalg
Punkter til næste møde
(Næste møder: 20.3.18 + 19.4.18 +
23.5.18 + 18.6.18)

O
O

Eventuelt

LO
Alle

Alle

Venlig hilsen
Niels Henrik Bech, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

