Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
REFERAT
skolebestyrelsesmøde: onsdag den 23.05.18 kl. 17.00 – 19.00 (Spisning kl. 17.00 – 17.30)
Afbud: Jette Bork
Gæster:
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
1.
2.

Godkendelse af referat fra sidst
Orientering fra:
formand

-

skoleleder

Ansvar:

Referat:

NHB

FRO-møde: helhedsplanen
Overgang fra dagtilbud til skole samt overgang fra
6.klasses skoler til overbygningsskoler.
Forældreinvolvering, hvordan skaber man
forældreinvolvering/engagement
Referat fra FRO-mødet udsendes med referatet.
Vi har netop haft genbesøg/udveksling med Holland.
Samarbejdet fortsætter også i næste skoleår.

LO

Der opsættes yderligere kameraer i forbindelse med
cykelskurene grundet hærværk.
Pæd.weekend for skolepædagoger og lærere i efteråret.
Tema: PLF (pædagogiske læringsfællesskaber) dvs.
teamsamarbejde og den gode time.
Ansættelsessamtaler i dag og i morgen. Forhåbentlig
resulterer samtalerne i gode ansættelser, så fagfordelingen
kan lukkes.

-

sfo

JG

To klasser er gået videre i skole-OL og skal videre til lands-OL i
Århus i juni.
Afskedsreception for skolepædagog Kim Schleemann, der har
valgt at gå på efterløn.
De tre nye skolepædagoger er kommet godt i gang og trives
med deres nye opgaver.

-

elevråd

Elevråd

-

TR/AMR

SN/PJ

-

økonomi

LO

På baggrund af erfaringerne fra sidste år, samarbejdet med
børnehaverne i indeværende skoleår og arbejdet med majbørnene i førskoleperioden, at klassedannelsen sker til
skolestart.
Millionpuljen: der var ønsker for kr. 150t – under
forhandlingerne blev der arbejdet taktisk og resulterede i en
samlet pulje til Hørup skole på kr. 96t. Puljen fordels således
kr. 90t til udearealer, kr. 5t til bænke og kr. 1t til trafikspejl.
TR: urafstemning om arbejdstidsaftale i gang.
AMR: intet nyt
Udsendt med dagsorden.
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Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
3.

ungdomsskolen
Tilbagemelding fra mødet med
forældrerådene

D

NHB
NHB

Se bilag 3 – udleveret på mødet.
Fint møde med god dialog mellem klassekontaktforældre og
SB med et godt emne. Inputtene overleveres til den nye SB,
der tiltræder til august. Nogle af inputtene fra forældrerådene
er indeholdt i skolens IT-strategi.
Orientering om BOYD er genudsendt via forældreintra.

4.

IT-strategi - bilag

5.

Ordensregler - bilag

6.

Punkter til næste møde
(Næste møder: 18.6.18)

B

B

LO

Forslag: evt. fast punkt på dagsordenen, arbejde med input fra
forældrerådene.
Drøftet og sammenholdt med input fra klasseforældrerådene.
Det er vigtigt, at SB og kontaktforældrerådene står som
medunderskrivere af strategien.
IT-strategien godkendes af SB.

LO

Kommentar til BOYD, der tilføjes ift. ’skolebordet’, se note fra
NHB.
Gennemgået og tilrettet.
SB opfordrer til, at der refereres til skolens ordensreglerne,
anti-mobbestrategi og IT-strategi på første forældremøde.

Alle

SB har et ønske om, at skolens værdier synliggøres.
På augustmøde: input fra forældrerådene, der skal vælges
repræsentant til FRO.
Nye datoer for 1. halvår efter sommerferien udarbejdes til
næste møde.

7.

Eventuelt

Alle

Venlig hilsen
Niels Henrik Bech, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

