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

Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde: onsdag den 21. 1. 15 kl. 17.00 – 19.00
Afbud: (uden afbud) eleverne
Gæster:
1.

Orientering fra:
formand
skoleleder

Ansvar:

Referat:

CM
LO

Besvaret spørgeskema fra skole & forældre.
Skilt over døren ved hovedindgang.
Orientering om opstregning af parkeringspladsen. Opstart til foråret.
Ledelsen arbejder på procedurer for Elevfravær.
Afviklet terminsprøve for 9. årgang i uge 3.
Orientering om AP Møller-projektet.
Orientering om seminar vedr. Spec. klasser og en evt. fusion mellem
Havnbjerg og Hørup skoles spec.klasser.

-

sfo

JG

-

elevråd
TR/AMR

Elevråd
SN/SL

-

økonomi

LO

Fortsat udmeldelser af børn
Orientering om Forældrerådets brugerundersøgelse.
Kommunen udsender spørgeskemaundersøgelse ift. SFO/ Klub
Udgår
Intet nyt. Afventer spændt de kommende overenskomstforhandlinger.
Temadag med ledelsen og TR/AMR udmærket dag og indhold. Særligt
Sørens Viemoses oplæg var inspirerende.
Status regnskab 2014, skolen kommer ud med et mindre overskud.
Skolen anbefaler at der afses penge til skolens jubilæum og
igangsætning af legepladsprojekt.
Der ønskes rundvisning på skolen ift. at komme med input til hvordan
overskuddet anvendes. Der ønskes udarbejdet et idé-katalog til
investeringer. Forslag om at man kan vælge at lave en indsats så
elevernes faglighed/ læring øges.
Punktet tages op på næste møde.

2.

Retningslinjer for lejrskoler – 2 bilag

LO/MM

3.

Tidsplan – skoleårets planlægning bilag

LO

4.

Skolens 50-års fødselsdag den
30.10.15

LO/JG

5.

Kvalitetsrapport 2014 – bilag er

CM

SB ønsker at ledelsen udarbejder definitioner af hhv. lejrskole,
udvekslingsrejser og skolerejer. Den tages op til endelig godkendelse.
Gennemgået.
Der gøres opmærksom på,at SB- mødet den 17. maj flyttes til den 7.
maj.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med skolens jubilæum.
Hans Christian Oksbjerg indtræder i arbejdsgruppen fra SB.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der vil ansøge om et kunstsponsorat i
fb. med skolens fødselsdag. Arbejdsgruppen gået i samarbejde med
Thomas Lunau (Leder af kunstskolen, Sønderborg) ift. at lave en
projektbeskrivelse.
Kvalitetsrapporten er først endelig afsluttet, når dialoggruppen har
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Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
fremsendt tidligere. Høring

afsluttet dialogrunden, og de sidste bilag/ konklusionerne fra
dialogmøderne er fremsendt.
På Dialogmødet blev drøftet: spec. klasserne og en evt. fusion med
Havnbjerg, faldende børnetal på SFO/klub; sygefravær, elevvandring
mellem skoler (Hørup, Tandslet/ Kegnæs, privatskolen/internationale
skole), faldende børnetal generelt i kommunen, den nye skolereform,
drengenes resultater (lav score) ved den afsluttende prøve, lærernes
linjefagskompetence.
Kvalitetsrapporten er taget til efterretning. Skolen ønsker at undersøge
og iværksætte initiativer, der kan knække kurven for drengenes
resultater (lav score) ved den afsluttende prøve igennem skoleforløbet.
Faldende børnetal. Godt at politikkerne deltog i mødet. Derudover
ønskes indstillet til at der gennemføres et årligt dialogmøde.

6.

Befordring af elever i specialtilbud –
bilag er fremsendt tidligere. Høring

CM

Det samlede høringssvar skal fremsendes inden den 24. januar.
Sønderborg Kommune har ydet et højere serviceniveau på befordring
ift. landsgennemsnittet og hvad der lovgivningsmæssigt kræves.
Der skal være en besparelse på hele området. Det fremsatte forslag skal
træde i kraft pr. 1. august 2015. I forslaget er det fremsat at gældende
regler for befordring ift. almenområdet også skal gælde
spec.klassebørn, dog med den mulighed at der i særlige tilfælde kan
ansøges om befordring.
I høringssvaret ønsket fremsat bekymring/risiko for at barnet bliver
offer for ændringerne, og at det kan betyde, at barnet udebliver de
dage hvor der ikke ydes transport. Ift. skolens elever vil der ikke være
de store ændringer. Befordring tilbydes fremadrettet kun på skoledage.

7.

Teamsamarbejde – lærer/ lærer
samarbejde og lærer/pædagog
samarbejde.

CM

I kommende planlægning skal der tages højde for at der afsættes tid til
samarbejde bl.a. en yderligere eftermiddag, hvor der kan være møder
jf. dette års tirsdage, samt en skemabrik til samarbejde i årgangsteam.
Erfaringerne fra dette skoleår inddrages i kommende skoleårs
planlægning.

8.

Punkter til næste møde

Alle

Næste møde er den 18. februar kl. 17.00, og der afsættes 30 min til
rundvisning.
Rundvisning på skolen
Status regnskab 2014 – idékatalog til investeringer udarbejdes.
Retningslinjer for lejreskoler, tilføjelser og godkendelse.
Elevrådets undersøgelse om toilet og køleskabe.
At Niels Henrik som medlem af Ungdomsskolens bestyrelse får et
orienteringspunkt.

9.

Eventuelt

Alle

Sponserede undervisningsforløb fra private udbydere. Hvordan kan
dette håndteres fx banker, teleselskaber mv.? Et forsigtigt ja, ift. at det
følges tæt af ledelsen og at der er opmærksomhed omkring
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Skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole
forældrenes bekymring ift. hvad undervisningsmaterialet sigter efter og
hvad der er udbyderens hensigt, at der ikke må være en kommerciel
hensigt.
To temaaftner om den gode indskoling, og lærer og
pædagogsamarbejdet.

Forslag til oplæg for forældre og elever, årsberetning.

Venlig hilsen
Claus Madsen, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

