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

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
REFERAT
Skolebestyrelsesmøde: onsdag den 03.11.16 kl. 17.00 – 19.30
Afbud: elevråd, Pia J.
Gæster:
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
1.

Orientering fra:
formand

-

skoleleder

Ansvar:

Referat:

NHB

Der har været afholdt to tema-møder i FRO:
Mette Witt Hagensen, Skole og Forældre oplæg om
forældreindvolvering
Kvalitet i skole og dagtilbud – NHB er med i arbejdsgruppen der
repræsenterer forældre fra skoleområdet. Første møde er 10.
november
Motionsdag op til efterårsferien. Forældrene var inviteret med til den sidste
del af dagen, hvor der var runde-løb. Dejligt at forældrene deltog,
forhåbentlig deltager flere forældre næste år.

LO

Elevtallet i spec.klassen stiger, pt. 48 elever.
Kvalitetsarbejde i Børn og Uddannelsesområdet. LO har siddet med ift.
Overbygningen og JG har siddet med ift. indskolingen. Der er nu afleveret
anbefalinger fra grupperne.
Parkeringsplads – af- og påsætning af elever. Der kan behov for igen at lave
en ’kampagne’ ift. at regulere trafikken/adfærden i myldretiden, hvor SBmedlemmer er behjælpelige i UGE 49 LO udsender mail om hvilke dage.
Der arbejdes på opstregning ift. ’hajtænder’ og skiltning fra SFO’ens
parkeringsplads og ud til udkørslen.
-

sfo

JG

Efterårsprojekt gennemført og afsluttet – succes og stor forældreopbakning.
Forældrerådsmøde den 1. november, der er konstitueret et nyt forældreråd.
Orientering om dækningsgraden
pr. 1. sept 16: 87,60%
pr. 1. sept 15: 84,44%

-

elevråd
TR/AMR

Elevråd
SN/PJ

Spec. SFO
Udgår
Fællesseminar i Vejen for TR og ledere i Vejen, oplæg ved Bondo og Ziegler.
1 og 2. dec er der indkaldt til lokalt seminar for TR/DLF, TR/BUPL, TR/FOA og
ledere ift. Rapporten om implementering af Skolereformen i Sønderborg
kommune. Rapporten er vedlagt referatet.
KMDs opkøb af MINuddannelse og udmelding vedr. EDUCA frustrerer og
bekymrer.

-

økonomi

LO

Gennemgang af regnskabsrapport. Forventeligt går regnskabet i 0.
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Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
ungdomsskolen

NHB

Der er indsat en ny ungdomsskoleleder, Ole Rasmussen, ifb. med at Peter
Morville går på pension.
Værestedpædagogerne fra boligområderne påtænkes overflyttet til SFK –
området (skolefritidskoordinator)
Orientering om Ungecentret, der under samme tag i fremtiden bl.a. skal huse
10. klasse, UU-vejl., EUC mv. Jesper Aaskov er leder af Ungecentret, Anders
Kierkegaard er indsat som konstitueret afdelingsleder for 10.kl. Der skal i
foråret ses på en anden sammensætning i bestyrelsen for Ungecentret.

2.

Evaluering af
arrangement den
26.10.16

JG/LO/NHB

Orienteringsaften for kommende skolestartere kombineret med oplæg for
skolens nuværende forældre fra 0.-6. klasse.
Aftenen var en positiv oplevelse, men det kunne være optimalt at flere
forældre mødte op. Vi vil gerne videreudvikle konceptet for denne aften.
Opdatering af hjemmesiden. Hørup skole på FB som supplement til
hjemmesiden og intra?

3.

Ansættelsesudvalg,
bemanding

NHB/LO

Der er pt. to stillingsopslag dels på to lærerstillinger og dels en pædagog til
Spec.SFO.
Ansættelsesudvalg: NHB og HCO
Ansættelsessamtaler:
Pædagogstilling den 15. nov. Kl. 14.00
Lærerstillinger uge 47

4.

Revision af principper bilag

NHB

Der indlægges et ekstraordinært SB-møde – et TEMA-møde, hvor
principperne revideres.
Til inspiration se;
http://www.skole-foraeldre.dk/artikel/principper
https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/MBU/VI/BORGER/Bestyrelserog-raad/Skolebestyrelser-og-foraeldreraad-i-SFO/Oplaeg-omPlanlaagning.pdf

5.

6.

7.

Høring: Etablering af
10. kl. i Ungecentret bilag
Punkter til næste møde
(Næste møder: 12.12.,
24.1., 22.2., 23.3, 25.4,
22. 5 og 15.6.)
Eventuelt

LO

Alle

Alle

Det er vigtigt at der tages højde for den fornødne ledelsestid.

-

Hvordan samarbejder vi med og inddrager
klassekontaktforældrene?

Dialogmøde med politikere og forvaltning – er der emner/temaer der skal på
dagsordenen.
Profilering af skolen, hvor langt er vi i processen ift. værdier.
Afslutningssamtaler med forældre og børn, når Hørup skole forlades evt.
med deltagelse fra SB-medlem
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Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Alle for en mod mobning - digital mobning
http://www.alleforenmodmobning.dk/
Sydals udviklingsmøde om fremtiden i Sydals Knøs’ gård den 14. nov. Kl. 1921 - opslag vedlægges referatet. LO laver samlet tilmelding.
8.

Godkendelse af referat

Alle

Venlig hilsen
Niels Henrik Bech, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

