Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde: onsdag den 22.02.17 kl. 17.00 – 19.00
Afbud: Maja, Rikke
Gæster: Michael Torp
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
1.

2.

Orientering fra:
formand
skoleleder

Ansvar:

Referat:

NHB
LO

DM i skoleudvikling – invitation modtaget
Orientering om møde med Arla og deres
’mellemmåltidsmaskine’. Aftalen med Guldbageren
fortsætter, men suppleres med denne maskine. Den ene
hylde i maskinen kan skolen selv råde over og en mulighed
kunne være at supplere Arla-produkterne med fx grovboller,
minirugbrød mv. fra Guldbageren.
Dette er i god tråd med de ønsker elevrådet har fået ind ift.
mulighed for at købe mad i løbet af ugen.

-

sfo

JG

Medarbejdere er optaget af de 15 anbefalinger i
kvalitetsarbejdet.

-

elevråd

Elevråd

Ønske om nye stole og borde. Idé: at få en
fysioterapeut/ergoterapeut ift. at undervise børnene i korrekt
arbejdsstilling. Emnet kunne indgå i trivselsdagen ift. hvad
skaber god trivsel. Fx at lave aftale med klasselæreren og
pedellen om at få justeret bordene.
Elevrådsrepræsentanterne oplever, at der ikke er den store
opbakning til elevrådet, og derfor har elevrådet ikke det store
mandat. Elevrådet er selv i gang med at arbejde med,
hvordan elevrådsarbejdet kan gøres mere synligt og
attraktivt.
Der er ønske om elektroniske skabe på mellemtrinnet.
Ønske om nøgleskabe fremfor kodelåse til skabe i
overbygningen. Det opleves, at skabene ’blokeres’ – chikane.
Idé: en ’salgsindsats’ ift. elevrådsarbejdet, klyngemøder
Må elevrådet bede forretninger om at sponsorere bolde til
klasser/skolen.
Der skal gives besked til kontoret, når eleverne oplever, at
internettet ’kører’ langsomt, så det kan sendes videre til ITafdelingen.
Der er ønske om et halvtag til 7. klasserne, der har
udeordning.

-

TR/AMR

SN/PJ

TR: intet nyt
AMR: pt i gang med fysisk APV
Se punkt 2
Intet nyt
Gennemgang af regnskab 2016. Det samlede regnskab giver
et lille overskud på ca. kr. 10.000. Regnskab 2016 godkendt.
Gennemgang af budget 2017. SB godkender budgettet.

økonomi
ungdomsskolen
Regnskab 2016 - Budget 2017 –
bilag kommer uge 6

B

LO
NHB
LO
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3.

Høring ift. Kvalitetsarbejdet - bilag

D/B

LO

Orientering om proces ift. høringssvar for Kvalitet og udvikling
i dagtilbud og skole.
Tema-møde i Als Syd 9. marts kl. 19.00-21.00 på Hørup skole.
Invitation sendes ud sammen med referatet. Noter spørgsmål
til anbefalingerne, idet der er mulighed at stille spørgsmål til
politikkerne.
SB-møde den 23. marts udvides med mødetid kl. 15.00-19.00
ift. at kunne kvalificere høringssvaret.
Kort resumé af rapporten:
Fire hovedområder:
Grøn – læring;
Øget drengepædagogik, pædagogen tilbage til børnene, fokus
på mellemtrinnet, volumen i udskolingen, madordninger
afprøves
Orange – samarbejde;
Én lærer og én pædagog i 1.-3. klasse, forældreinvolvering,
pladsanvisning – digital bookning
Blå – sammenhænge;
Distriktsinddeling med forpligtende samarbejde, overgang til
SFO 1. marts, 100% dækningsgrad
Grå – kompetencer;
Datainformeret ledelse, virksomhedssamarbejde,
kompetence, specialviden fremfor specialinstitutioner
Der er mange interessenter, der er blevet hørt i dette arbejde.
Der har været drøftelse af anbefalingerne på fælles
lærermøde, skole. Der vil være drøftelse af anbefalingerne på
p-møde, SFO.
Hørringsperiode: 1. marts – 29. marts

4.

Skolefest 2017

O

LO/JG

Orientering om ny struktur for skolefesten. Skolefesten
afholdes den 30. marts for 0.-6. årgang. Der vil fortsat være
teater opført ved 4. årgang. Denne opføres to gange. Hver
klasse/årgang står for en aktivitet som planlægges og
gennemføres af klassernes forældreråd.

5.

Mobbepolitik - bilag

B

LO/JG

På lærermøde i går er den reviderede mobbepolitik drøftet.
På mødet kom nogle punkter frem, der drøftes og arbejdes
med I PU. Derfor tages politikken op på kommende SB-møde.
Input fra SB: der er ønske om, at den ønskede adfærd
beskrives mere tydeligt. Det at sige ’NEJ’ – går ikke kun ud
over den der får ’nej’et’ men også for alle de børn der hører
det. En mere tydelig profil, der er mere forpligtende end
intentioner. ’KULTUR fremfor PAPIR’.

6.

Punkter til næste møde
(Næste møder: 23.3, 25.4, 22. 5 og
15.6.)

Alle

Næste møde den 23. marts kl. 15.00-19.00, høringssvar
kvalitetsarbejdet i dagtilbud og skole.
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7.

Eventuelt

Alle

Venlig hilsen
Niels Henrik Bech, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

