Hørup Centralskole
Vestervej 42
6470 Sydals
Tlf. 8872 4379

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde: tirsdag den 25.04.17 kl. 14.00 – 19.00
Afbud: Maja, Jette, elevrådsrepræsentanterne
Gæster:
Beslutning = B Drøftelse = D Orientering = O
1.

Orientering fra:
formand
skoleleder

Referat:

O
O

NHB
LO

Intet nyt
Ansættelser HS er en del af det fælles stillingsopslag, der
koordineres af forvaltningen. Der søges pt. 3 pædagoger og 23 lærere.
Spec. klasser Hovedvisitationen af børn til spec. klasse er
afsluttet og der vil i kommende skoleår samlet være ca. 58
elever i spec.klassernes tre afdelinger.
April Festival I denne uge er Sønderborg vært for verdens
største børneteater-festival. HS har både i løbet af skoledagen
forestillinger og fire aftenforestillinger i løbet af ugen.
Læringsuge – uge 14 International uge og værdidag er gået
godt.

-

sfo

O

JG

Den spiselige legeplads, projekt med UC Lillebælt om
maddannelse, madmod og vild natur – årshjul, opskrifter,
madpolitik og synliggørelse, digitalt.
Forårs-klargøring af legeplads
Åbent hus i Klub for kommende 3. årgang.
Intromøde, besøgsdage og åbent hus for kommende 0. klasse
SFO-fest på fredag

-

elevråd

O

Elevråd

LO: resultatet af millionpuljen fremlagt.
Indskoling: kælkebane
Overbygning: bordtennisborde, mål, bordebænke

-

2.

Ansvar:

TR/AMR

økonomi
ungdomsskolen
Principper på Hørup Centralskole –
tidligere udsendte bilag vedlagt.

O

SN/PJ

O
O

LO
NHB
LO

Det fælles elevråd har haft fortræde for B&U-udvalget ift.
folder.
TR: intet nyt
AMR: afventer resultatet af den kommunale trivselsmåling ift.
at denne kan indgå i den psykiske APV.
Tages op næste gang
Intet nyt
Der blev arbejdet i grupper med HS principper.
Plan for revidering af principperne;
SB-møde i maj:
timefordelingsplan, vikardækning, arbejdsfordeling og
skemalægning
SB-møde i juni:
Større revidering af skole-hjemsamarbejdet (også med input
fra møde med kontaktforældre den 22. maj) og Konkurrence
og sponsorer
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SB-møde august:
Ordensregler og klassedannelse
SB-møde september:
Holddannelse og elevfravær (herunder frihed uden for ferie
samt sygdom)
SB-møde oktober:
Specialundervisning

3.

Punkter til næste møde
(Næste møder: 22. 5 og 15.6.)

Alle

Herudover var der enighed om, at der mangler en skriv ift.
specialområdet
Legeplads
Planer omkring legepladsen tages op på næste møde
Anti-mobbepolitik
Status på næste møde
Indstilling af borde og stole
Bord og stol skal i udgangspunktet passe sammen samt passe
til den enkelte og herudover variationen i arbejdsstillinger.
Det foreslås, at eleverne i overbygningen fx i linjen sundhed
og idræt selv er med til at indsamle og undersøge den
nødvendige viden og herefter formidler denne viden til
overbygningen. Dette kan give et bedre ejerskab til
forholdene.
Evaluering af skolefest
Der er variation i tilbagemeldingerne fra
kontaktforældrerådene; fra det har været en fin fest til det er
ærgerligt, at de små og store er sammen, at aktiviteterne har
kostet penge – at særligt de små har fået indtægt til
klassekassen. Det drøftedes at overskuddet fra skolefesten gik
i en samlet kasse til fx en fælles tur for afdelingen eller de to
afdelinger samlet. Umiddelbart gode rammer og så skal der
justeres lidt til næste gang.
Sproget i teaterstykket var ikke passende til aldersgruppen.
Oplæg til møde med kontaktforældre 22. maj
Indhold drøftet. LO retter invitationen til dagen til og sender
til NHB til endelig godkendelse. Hvorefter den udsendes på
intra.
Dimissionstale
Dimission afholdes den 21. juni.
Jette eller Maja forestår talen iflg. aftale. NH koordinerer.

4.

Eventuelt

Venlig hilsen

Alle
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