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

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
REFERAT
skolebestyrelsesmøde: torsdag den 26. 11.15 kl. 17.00 – 19.30
Afbud: H.C. Oksbjerg
Gæster:
1.

Orientering fra:
Formand/næstformand

Ansvar:

Referat:

MM

FRO-møde (NH. Beck):
Elevernes lange skoledage;
Nydamskolens initiativ med to-lærerordning og dermed
forkortelse af skoledagen er ikke i overensstemmelse med
folkeskoleloven.
UUV og konfirmationsforberedelsen;
der er i første omgang givet afslag på Sønderborg kommunes
ansøgning ift. at lade konfirmationsforberedelsen være en
del af den UUV.
Tidlig sprogstart, tysk; 0.-2.kl/4.kl.
hvis der ikke er tale om et sammenhængende forløb frem til
5.kl (tysk obligatorisk) vil der være et gab mellem 3.-5. klasse.
Timerne skal tages fra den UUV – det kan være problematisk,
da timerne i denne fase typisk læses af pædagoger jf.
ressourcetildelingen.
Referat af FRO-møde udsendes til SB-medlemmer.
Projekt med AGS; et udviklingsprojekt omkring innovation
der involverer lærere og elever fra hhv. AGS og Hørup ift. de
naturfaglige fag og madkundskab
Budget ift. jubilæum overholdt ift. kunstprojektet blev
billigere end budgetteret, dette skyldes, at vi fik andel i
huskunstnerordningen.
Værdiarbejdet, der var planlagt til den 23. januar, udsættes
ind til videre. Dagen bruges i stedet til arbejdet med
personalet ift. arbejdsmiljøet.

-

skoleleder

LO

-

sfo

JG

-

-

Spec. SFO;
Det går fortsat godt. Der arbejdes pt. på tegninger ift. at få
etableret et mere permanent aflastningsrum til gruppen.
Ny SFO-struktur;
Kommissoriet arbejder på oplæg til en ny SFO-model, der
skal træde i kraft pr. 1. aug. 2016

-

elevråd

Elevråd

-

arbejder pt. med regler ift. sne og hvordan eleverne kan
medvirke til at understøtte reglerne for leg med sne.

-

TR/AMR

SN/SL

-

TR; ingen bemærkninger
AMR; ingen bemærkninger

-

Økonomi - bilag

LO

-

Budget 2015 – forventes overholdt, dvs. der forventes
hverken over- eller underskud.

-

Budget og initiativ vedr. legeplads:
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2.

ungdomsskolen

Linjer i overbygningen

NHB

-

-

3.

Ledelsens uddannelsesforløb

4.

Børn, der er på skolen både før og
efter undervisningen set i lyset af
mobilpolitik og den længere skoledag

-

-

-

5.
6.
7.

Budget 2016: tidlig sprogstart – Tysk
Lommeregnere i overbygningen
Ændring af procedure ifb. med
konstituering

der kom et mindre beløb (kr. 2186 kr.) ind i forbindelse med
jubilæum, herudover er der i budgettet afsat kr. 244.000 til
legeplads, første etape, boldbaner, etableres i indskolingen.
Der er igangsat proces ift. ny ungdomsskoleleder - NHB
sidder med i ansættelsesudvalget.
Ikke alle elever har kunnet få deres første prioritet opfyldt ift.
valg af linje. Der har været en del forældrehenvendelser,
hvor forældre ønsker, at deres barns ønske om linje opfyldes.
Hvordan gør vi fremadrettet, når forældrene har ønske om,
at børnenes første prioritet opfyldes. Der er pt. mere end 28
elever på sundhed og idræt. Det er i år afhjulpet med ekstra
bemanding på dette hold. Skal processen ift. at træffe valg
om linje ændres? Skal ønsker om skift af linje kunne afvises,
når holdet er overtegnet, såfremt man kan imødekomme
elevens første eller anden prioritet imødekommes?
Status vedr. linjer sættes på dagsordenen til januar.
Uddannelsesforløb for ledere og i den forbindelse studietur
til Oslo. Ledelsen er kommet meget beriget hjem fra denne
studietur og kan se, at der er udviklingspunkter, der kan
tages fat på på egen skole. Herunder at være tættere på
lærerne/pædagogerne ift. sparring og pædagogisk ledelse,
systematik og standarter ift. skoleudvikling.
Hvor mange børn drejer det sig om morgenen og om
eftermiddagen?
Skolen ønsker ikke at tilbyde ’husly’ til børn i SFO/klub regi,
hvor der er kvalificeret pasning af børnene, i tidsrummet kl.
14-15, hvor de evt. venter på en ældre søskende i dette
tidsrum og er overladt til passiv pasning, ipads/
mobiltelefoner mv.
Mobilpolitik; der kommer et oplæg fra ledelse og
medarbejdere, når det har været behandlet på lærermøde.

Se pkt. 1 ref. af FRO-møde
Punktet tages op på SB-møde i januar
Hvordan er et godt skolebestyrelsesmøde;
Tiden der er afsat overholdes kl. 17-19.30, at punkter
udsættes til kommende dagsorden, at dagsorden udsendes
før med mere fylde/ kort uddybning af punkterne, så man
kan nå at forberede og dermed kvalificere mødet, der er
opbakning til formen – at der foregår en drøftelse på mødet,
forslag om at de tungere punkter drøftes fra 17-18.15,
spisning kl. 18.15-18.30, drøftelse af lettere punkter 18.3019.15. At det af referatet fremgår, hvilke punkter, der er til
orientering (O), og hvilke punkter der er til drøftelse (D). Der
er et socialt element i at spise sammen. Udgangspunktet er
fortsat 1 møde pr. måned. At medlemmerne af SB oplever at
blive set og hørt.
Sammenfattet: SB mødes som udgangspunkt én gang pr. måned.
Tidspunktet er berammet til kl. 17.00-19.30, dagsorden udsendes en
uge før, punkterne uddybes kort, så medlemmerne kan forberede sig
til mødet og dermed kvalificere mødet/ diskussionerne. Der afsættes
ca. 15 min til spisning. Af referatet vil det fremgå om punktet er til
orientering (O), og hvilke punkter der er til drøftelse (D).
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Hvordan er en god skolebestyrelsesformand;
SB-formand er loyal overfor arbejdet i skolebestyrelsen og
ledelsen er lyttende overfor forældre
Holder styr på pligter, god til at lytte
Diplomatisk rolle når der er vanskelige sager.
8.

Punkter til næste møde

Alle

-

9.

Eventuelt

Alle

-

Status vedr. linjer sættes på dagsordenen til januar
Lommeregnere i overbygningen tages op på SB-møde i
januar.
Retningslinjer for hvornår elever gøres erstatningsansvarlige
tages op på SB-møde i januar.
Punkt til SB-møde i februar, tidsplan for revidering af
principper, politikker og ordensregler.
Lektiepres?
SB-møde tidpunkt for drøftelses aftales senere - Hvordan
aktiverer vi skolens kontaktforældre? Folder indkøbes.
Orientering om forældrehenvendelse.

Venlig hilsen
Morten Menné, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

