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

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde: tirsdag den 1.9.15 kl. 17.00 – 19.00
Afbud: Jette Bork
Gæster: Suppleant Rikke Fribo inviteres, Michael Torp
Ansvar:
1.

Orientering fra:
formand

-

skoleleder

CM

LO

Referat:
-

-

-

-

-

sfo

JG

-

2.

-

elevråd

Elevråd

-

TR/AMR

SN/SL

økonomi
ungdomsskolen
Høringssvar vedr. ferieplan og
styrelsesvedtægt (mail med bilag
udsendt tidligere)

LO
NHB
LO

3.

Trafik

LO

4.

Elevernes trivselsmåling

TO

Præsentation af SB
Velkommen til elevrådsrep.
FRO-møder: 17. sept – temamøde, 23. nov. – ordinært møde.
personalesituationen, der er ansat to nye kvalificerede
medarbejdere.
Skoleåret er startet godt op ift. skemaer, ringetider, busser
mv. LOF er obligatorisk og skal ikke længere placeres sidst på
skoledagen.
Sammenlægningen af spec.klasserne er en prioriteret indsats.
Ledelsen er startet på efteruddannelse som led i AP Møllerprojektet, diplomudd. i ledelse af elevcentreret undervisning.
Informationsaften i efteråret for kommende skolestartere
Cyklistprøve for 6. kl. er i kommende skoleår skal afvikles
uden deltagelse fra politiet. Det foreslås at problemstillingen
rejses i FRO.
Legepladsprojektet er godt i gang de første fonde er ansøgt
Ift. seneste CEPOS-måling er Hørup skole gået tilbage
Skolerne er præsenteret for kommunens Facillity
Management projekt, der vil betyde væsentlige ændringer for
teknisk-service området. På et FRO-møde, hvor projektet
blev præsenteret blev der lagt vægt på, at det ikke måtte
være på bekostning af nærhedsprincippet.
Orientering om program for skolens jubilæum.

God sommer og god opstart i bh.klasserne. Det ser ud til, at vi
har fået dannet to gode hold.
Ny SFO struktur pr. 1. august 2016.

Præsentation af Thor og Claus hhv. formand og næstformand i
elevrådet.
LEAN kursus.
KMD Educa fylder meget hos lærerne, det er en tidskrævende
opgave. Der er mange ændringer, man som lærer skal
forholde sig til.
Budgettet ser fint ud
Møde om Fremtidens Ungdomsskole afholdt.
Ferieplan:
Ved afstemning blev forslag 2 valgt.
Styrelsesvedtægt:
Høringssvaret er taget til efterretning.
Den nye opstregning og rundkørsel er taget i brug og
indsatsen fra SBs trafik-arbejdsgruppe er lykkedes.
Lærerne/ klasselærerne har fået digital adgang til deres

Hørup Centralskole
Vestervej 42, Kirke Hørup
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Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
respektive klasser. Der er lagt op til at der arbejdes med
resultatet af målingen i den enkelte klasse og klasseteam.
Klasseteamene har fået til opgave at udarbejde en
socialårsplan i samarbejde med forældrerådene.
Der kan laves en overordnet inddeling af spørgsmålene i tre
kategorier; elevernes trivsel, de fysiske rammer og
undervisningen. Ledelsen har valgt at have fokus på elevernes
trivsel.
Trivselsmålingen kædes blandt andre tiltag sammen med det
forestående værdiarbejde.
Trivselsmålingen giver herudover anledning til at revidere
anti-mobbepolitikken og mulighed for at fortælle den gode
historie bl.a. i vores overgange ift. skolestart og brobygning til
børnehaver og overbygningen.
Idéer fra SB:
Hvordan tænkes elevrådet at arbejde med trivselsmålingen?
Hvordan kan positiv psykologi kobles til arbejdet med
trivselsmålingen.
5.

Det omgivende samfund

CM/LO

-

-

-

6.

Fritagelser jf. folkeskolelovens § 33

LO

-

7.

Punkter til næste møde

Alle

-

8.

Eventuelt

Alle

Dette er fortsat et område ift. reformen, der skal arbejdes
med. I AP Møller projektet – Vidensby, Sønderborg er der
medtænkt en portal, der skal præsentere samarbejder med
foreninger, virksomheder mv.
SB ønsker en drøftelse af hvorfor gør vi det? Hvorfor har vi er
samarbejde med det omgivende samfund? Læringsformålet
bør være omdrejningspunktet.
Vi vil som skole gerne høre, hvad det omgivende samfund kan
tilbyde skolens elever i en læringssammenhæng. Der
nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Morten M., Rikke
F ledelses rep og lærer rep.
Der udarbejdes et skriv/ dagsorden til et møde med
foreninger, mv.
Der er kommet flere henvendelser fra forældre vedr. elever,
der ønskes fritaget jf. Folkeskolelovens §33 vedr. deltagelse i
elitesport og musikskoleuv.
Det foreslås at problemstillingen tages op i FRO ift. at der
udarbejdes kommunale principper for eliteudøvelse.
Næste møde er 7. oktober, forslag til møderække udsendes
med referatet.
Konstituering af den nye SB
Lommeregner i overbygningen
Lærerens dag den 5. oktober:
SB vil gerne anerkende vores lærerkollegium, men SB vil
gerne følge ledelsens oplæg om også at støtte op om det
øvrige personale og deres støttefunktion til kerneopgaven.
Derfor er der opbakning dels til jubilæumsfesten og dels til
igen i år at give personalet julegave.

Venlig hilsen
Claus Madsen, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

