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

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Referat af skolebestyrelsesmøde: tirsdag den 19.1.16 kl. 17.00 – 19.30
Afbud: Maja D. Hansen, Niels Henrik Bech
Gæster:
B = beslutning, O = orientering, D = drøftelse
Ansvar:
1.

Orientering fra:
Formand
1. Dialog med forældre om
overvejelser bag skoleskift
2. Spørgeskemaundersøgelse fra
Skole/Forældre
Skoleleder

O

Referat:

MM
Orientering om samtale med forældre.

O

LO

Midlertidig ændring i ledelsesstrukturen frem til
sommerferien. JG 0.-5. årg og SFO, LO 6.-9. årg, TO spec.
Klasse. Der er behov for at have yderligere fokus på
sammenlægning af spec. Kkassen.

-

Sfo

O

JG

Der har været afholdt forældrerådsmøde. Særligt fokus på
den nye SFO-model også i medarbejdergruppen.

-

Elevråd

O

Elevråd

Elevrådet arbejder med evaluering af de udarbejdede sneregler og starter op på arbejdet med arbejdet med
millionpuljen.

-

TR/AMR

O

SN/SL

TR – intet nyt
AMR – arbejdslørdag den 23. januar, tema: hele skolens
arbejdsmiljø. Der er valg til AMR ifb. med arbejdslørdagen.
Status regnskab 2015, det samlede regnskab går rimeligvis i
nul.
Der er søgt ny ungdomsskoleleder – genopslag?

-

Økonomi

O

LO

-

ungdomsskolen

O

NHB

Forårsskole – speed up/ intensive kurser, 3 uger i løbet af
foråret til udvalgte elever. Formålet er at understøtte
eleverne ift. afsluttende prøver særligt ift. dansk og
matematik.

2.

Ny SFO-model – høringssvar – bilag
udsendt tidligere

B

MM/LO

3.

Kvalitetsrapport – høringssvar – bilag
udsendt tidligere

B

MM/LO

Kunne forløbet afvikles på 8. årgang – motivere til gnit/
gejst t 9. klasse.
Gennemgang af forældrerådets input til høringssvar.

Der har været afholdt dialog-møde. Positivt at der er
deltagelse af politiker. Fint forum til at drøfte fx fælles
udfordringer med fx Lysabild Skole.
Det er ønskeligt, at det statistiske materiale udvides, så det
dækker over en flerårig periode.
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Det er ønskeligt, at det tydeliggøres, hvad der forventes af
elever og forældre ift. ansvar og opgaver for elevernes
skolegang.
Inklusionsmidler svarer ikke til inklusionsindsatsen. Der er
for få midler afsat og Hørup skole er den af de store skoler,
der tildeles mindst.
4.

Nyt autismetilbud - høringssvar

B

Alle

Vigtigt, at man fra forvaltningen er opmærksom på de
ledelsesmæssige ressourcer, det kræver at sammenlægge
to tilbud jf. erfaringer fra Hørup skole med
sammenlægning af spec.klasser.
Det er vigtigt, at man er opmærksomme på elevernes
transporttid også ift. den længere skoledag.

5.

Retningslinjer for hvornår elever gøres
erstatningsansvarlige?

B

Alle

Jf. byrådets beslutning er det kommunens til en hver tid
gældende risikostyringspolitik, der gælder Jf. denne er det
ledelsens afgørelse at træffe beslutning om en elev holdes
erstatningsansvarlig.
Det er hjemmenes forsikringer, der søges erstatning hos,
når et barn udøver skade på skolens materiel eller
klassekammeraters ejendele.
Det er situationen, der afgør om der er tale om forsæt eller
uforsætligt.
SB udarbejder ikke en retningslinje for området, men
uddelegerer denne til ledelsen.

6.

Hvordan aktiverer vi skolens
kontaktforældre?

D

Alle

Forslag:
Revidering af kontaktforældre folderen.
Den indkøbte pjece uddeles til kontaktforældre
og SB.
Ledelsen finder en dato i april til et årligt
dialogmøde mellem SB og klassernes
kontaktforældre, hvor der sker en drøftelse af
årets temaer for kommende skoleår fx
skolereformen, sundhedspolitik og herunder
arbejdsgrupper, fravær, forældrene som
læringspartnere o.l
SBs årsberetning

7.
8.

Orientering om linjer
Punkter til næste møde

D

LO
Alle

udsættes
regnskab 2015 og budget 2016
Status vedr. linjer
Forslag til årshjul
Forslag til retningslinjer for hvornår elever gøres
erstatningsansvarlige
Tilbagemelding fra arbejdslørdag og den videre
proces

9.

Eventuelt

Alle

Kursus/ introduktion til bestyrelsesarbejdet ift. at
kvalificere arbejdet i SB? Fælles kommunal opsamling for
nye SB-medlemmer?

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

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Status sammenlægning af spec.klasserne.

Venlig hilsen
Morten Menné, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

