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

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Referat af skolebestyrelsesmøde: onsdag den 18. 3. 15 kl. 17.00 – 19.00
Afbud: Elevråd, SN
Gæster:
1.

Orientering fra:
formand

-

skoleleder

Ansvar:

Referat:

CM

Skriv fra Skole og forældre, skolebestyrelsens arbejde vedr. elevernes
læringsudbytte. Forslag at dette emne kan tages op i fb. med en
arbejdslørdag i efteråret.

LO

1, møde vedr. skolens jubilæum afholdt. Der er tænkt en tre-deling ift.
en aktivitet for nuværende elever og ansatte og tidligere elever og
ansatte.
Det er politisk godkendt, at der skal ske en fusion mellem
spec.klasserne i Havnbjerg og Hørup pr. 1.1. 2016. Frem til sommerferien foregår møderne administrativt og fra efter sommerferien kobles
medarbejdere, elever og forældre på processen der foregår frem til
juleferien. Der bliver et forventet elevtal på ca. 40 elever.
Pr. 1. maj starter 4 nye børnehaveklassebørn i spec. klassen. Pt.
arbejdes der på at få etableret den bedste løsning ift. transport af
børnene.
Vi er pt. i gang med at se på kommende skoleårs ressourcer og har pt.
fire ubesatte stillinger.
Pt. gennemføres den nationale trivselsmåling.
Spørgeskemaundersøgelse vedr. SFO. Bl.a. vil man reducere taksten
med 10-20%. Herudover vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal
udarbejde et forslag, som kan træde i kraft 1. august.
Kommunen arbejder pt. på en anden struktur for skolernes pedeller, at
der skal være et korps af pedeller, der skal løse opgaver på de
forskellige skoler.

-

sfo
elevråd

JG
Elevråd

Pt. planlægges aktiviteter for de nye 1. maj-børn
Pt. arbejdes der med tre projekter til millionpuljen:
2 vandfontainer til indskoling og mellemtrin
Et antal nedgravede trampoliner
2 ure til indskoling og mellemtrin

-

TR/AMR

SN/SL

Pt. udarbejdes en APV, nu hvor der er væsentlige ændringer i
arbejdsforholdene, herunder lærerarbejdspladserne.
Kort orientering om dele i lærernes nye overenskomst.
Status ift. office-pakken under skolebordet til eleverne.

-

økonomi

LO

Kommer under pkt 5.
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-

ungdomsskolen

NHB

Møde afholdt vedr. Fremtidens Ungdomsskole. Det er et ønske, at der
også i ungdomsskolens bestyrelse skal være elever repræsenteret, men
det har pt. ikke kunnet lade sig gøre. Der forsøges igen at tiltrække
elever til dette arbejde efter sommerferien.
Ungdomsskolen kan tilbyde ekstra dansk, matematik og engelsk som en
konsekvens at den nye erhvervsskolereform, hvor der er krav om 2 i
faget for at kunne starte på erhvervsuddannelsen.
Er der ressourcer til en anden læringsform i ungdomsskoleregi?
Pt. er der ikke den store elevdeltagelse i skolens lektiehjælp.

2.

Orientering om AP Møller projekt

JG

Hørup Skole vil gerne samarbejde med ungdomsskolen om ekstra faglig
støtte til eleverne.
Projektet består af tre dele:
1. Efter- og videreuddannelse af alle lærere således, at lærerne
opnår undervisningskompetence i de fag de har
undervisningsopgaver i.
2. Efter- og videreuddannelse af ledere
3. uddannelse af læse- , matematik- og vidensvejledere til de
forskellige huse i vidensbyen.
Denne del af projektet er der midler til. Selve driften er der pt. ikke
fundet finansiering til, det ligger i størrelsen kr. 13 mio.
Der er ønske om, at problematikken tages op på et af de kommende
FRO-møder.

3.

Blå mandag 2016 – forslag om 1 blå
mandag

LO

Der er flere blå mandage på 7. årgang, hvor der kun er begrænset
elevtal, og det er ikke gunstigt for undervisningen. For skoleåret 15/16
ønskes én fælles blå mandag for årgangen, når alle børn er konfirmeret.

4.

Timefordelingsplan 2015/16 - bilag

LO

Ændringer ift. de væsentligste ændringer i timefordelingsplanen
gennemgået. Herunder er bevægelse, se udsendte skema.
UsU der i 14/15 er gennemført som valgfag på 6. årgang ændres for
kommende skoleår, så timerne tillægges trivselsarbejde i klassen for 4.6. årgang.
Tilpasning af linjerne gennemgået, se udleverede oplæg.
Timefordelingsplanen er godkendt.

5.

Regnskab 2014/budget 2015 - bilag

LO

Gennemgang af budget 2015; se udsendte bilag.
Elevaktiviteter er grundigt gennemarbejdet af
økonomiudvalget.
Undervisningsmidler forventes også at kunne holdes inden for
budgettet.
Budgettet er godkendt med forbehold for ændringer, når ressourcen er
kendt.
Prioritering af overskud:
Vi ved pt. ikke om vi får hele vores overskud endnu.
Skolen har lavet en begrundet ansøgning ft. at få overført hele
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overskuddet.
6.
7.
8.

Punkter til næste møde, den 7. maj

Alle

-

9.

Eventuelt

Skolebestyrelsens arbejdslørdag, tid sted og indhold/tema
(forslag til punkter: elevernes læringsudbytte og/ eller
værdiarbejde omkring vision og strategi for Hørup
centralskole)
Orientering om udeskole- og legepladsprojekt
Datoer for de følgende SB-møder frem til sommerferien

Alle
-

Elevers brug af digitale- og sociale medier i undervisningen, se
udleverede artikel.
Brand på skolens parkeringsplads.
Hvad sker der, hvis elevtallet falder og der sker en udsivning
til efterskolerne på lang sigt, og hvad gør vi?

Venlig hilsen
Claus Madsen, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

