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

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde: onsdag den 18. 2. 15 kl. 17.00 – 19.00. Vi starter med rundvisning fra
17-17.30.
Afbud: Hans Christian Oksbjerg, Susanne Nielsen (TR), Emilie (Elevråd)
Gæster:
1.

Orientering fra:
formand

-

skoleleder

Ansvar:

Referat:

CM

Afholdt formandsmøde/ FRO, er der generelle ting blandt
skolebestyrelserne, der bør drøftes. Herunder;
Der blev rejst kritik af, at SFO-spørgeskemaet blev
offentliggjort uden, at den havde været i høring hos
skolebestyrelserne som der var lagt op til i processen.
’hvordan ønsker Sønderborg kommune at rette op på det
faldende karaktergennemsnit’ og ’hvordan forholder man sig
til det lavere prøvegennemsnit hos drengene’?
Mangel på skoleledere i Sønderborg kommune og
kommunens rekrutteringsstrategi.
Centralisering af pedelfunktion
Orientering om ansættelsesproces ift. ny musiklærer pr.1.3.

LO

Fredag før vinterferien afholdt skolernes skak-dag.
Skolefest for mellemtrinnet (3., 4., 5. årgang) den 19. marts,
skolebestyrelsen står for boden. Hans Christian står for vagtplan,
Morten vil gerne tage vagt…
Orientering om strukturværksted, et nyt tiltag, hvor elever for en
periode tages ud af klassen. Der er tæt forældresamarbejde og
samarbejde med skolepsykolog omkring disse børn.

2.

-

sfo

JG

-

elevråd

Elevråd

-

TR/AMR

SN/SL

Ungdomsskolen
økonomi
Budgetønsker vedr. 2015. Bilag.

NHB
LO
LO/JG

Orientering om personalesituation.
Diverse aktiviteter for børn i vinterhalvåret, ved at gøre klar til de nye
børn der starter på SFO omkring den 1. maj i samarbejde med
børnehaverne pt. er der 38 nye skolestartere og ca. 2-4 omgængere.
Antal tilmeldte børn til SFO/ Klub pr. 109/18.
Elevrådet udarbejder forslag til den nye millionpuljen.
Der er spurgt til toiletforhold og pt. er det hovedsageligt drengetoilettet
på mellemtrinnet.
Undersøger køleskabe.
Iflg. lærerkredsen er der en stigning i behov for samtaler m. psykologer.
Nye lærere har dels en mentor-ordning og der tages hensyn til den
nyuddannede lærer ved bl.a. en mindre undervisningsopgave.
Intet nyt
Regnskabsrapporten for 2014 gennemgået.
Principper og retningslinjer for prioritering af indkomne ønsker
diskuteret og der udarbejdes en oversigt.
Der udarbejdes følgende:
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Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Uskiftningsplan for inventar
Plan for indvendig vedligeholdelse
Plan for legepladsprojekt
Skolens 50 års fødselsdag
Børnerelaterede/ læringsstøttende aktiviteter
SFO’ens prioritering af ønsker
Indsats ift. toiletforhold, klistermærker og spritdispensere.

3.

Høringssvar vedr. tildeling til
Kløverskolen. Bilag fremsendt
tidligere.
Kvalitetssikring af linjer.

LO

LO

6.

Færdigbehandling af lejrskolepunktbilag
Punkter til næste møde

7.

Eventuelt

Alle

4.

5.

CM

Alle

Det er et ønske at alle afdelinger tilgodeses i prioriteringen.
Taget til efterretning.

På baggrund af henvendelser fra forældre til børn på 7. årgang ønskes
en drøftelse af hvordan kvaliteten på linjerne sikres. Skolen ønsker en
satsning på alle linjer og ikke blot på den internationale linje. Der er ift.
7. årgang foretaget væsentlige ændringer ift. tidligere årgange.
Der er brug for en bedre beskrivelse af linjetilbuddet.
Vedtaget med rettelser.
Planlægning af 15/16 – timerfordeling og budget
Oplæg til prioritering af overskud
Kan mængden af kopiark og hæfter reduceres?
Kan der sikres fagligt indhold helt frem til ferierne?

Venlig hilsen
Claus Madsen, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

