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 7.10.15 kl. 17.00 – 19.00
Afbud: Maja Hansen
Gæster:
Ansvar:
1.

Orientering fra:
formand

-

skoleleder

Referat:

CM

-

LO

-

-

2.

Sfo

JG

-

Elevråd

Elevråd

-

TR/AMR

SN/SL

-

Økonomi - bilag

LO

- ungdomsskolen
Overgang mellem folkeskole og
privatskole - bilag

NHB
LO

-

Henvendelse vedr. konfirmationsforberedelse i Tandslet.
FRO, temamøde; ift. facility management-modellen. Model B
blev valgt. Dvs. at servicepersonalet forbliver i de enheder de
er i, men at de herudover skal løse specialopgaver for andre
enheder fx børnehaver mv.
renoveringsarbejde pågår på skolen, herunder udskiftning af
radiatorer, blandingsbatterier på alle toiletter samt
udskiftning til nye energibesparende lamper på hele skolen.
Motionsdag dagen før efterårsferien som sidste år for hele
skolen på tværs af årgange.
Børnetallet:
SFO (0.-2. klasse) 113 børn
Klub 22 børn

-

Efterårsprojekt – projektafslutning den 8. oktober for børn og
forældre, herunder forældremøde med valg til SFO
forældreråd.

-

Spec. SFO pr. 01 09 15 pt. 3 børn

-

Ud af debat om mobilpolitik er der kommet fokus på børn,
der er på skolen både før og efter undervisningen.

Hvad er situationen på andre skoler?
Hvad er lovgivningen?
Hvor mange drejer det sig om?
Ved Thor og Claus.
Forespørgsel fra elever i 9. årgang om salg af mad og drikke i
udvalgte uger. Formål: indsamle penge til en Gallafest. LO
aftaler det videre forløb med 9. årgang.
Kursus: ’Aktivt elevråd’ med Danske Skole Elever afholdt.
Eleverne har oplevet, at ventilationen giver dårligt indeklima
og hovedpine.
TR: intet nyt
AMR: Anmeldt besøg fra Arbejdstilsynet i perioden
november-december.
Regnskab for skole og SFO følger budgettet og bortset fra
afvigelser på skolebib og opvarmning.
Budget/ regnskab for SFO udsendes med referatet.
Intet nyt
Udsendte bilag gennemgået.
Hvordan kan SB i samarbejde med skolen samarbejde om, at
fastholde elever på Hørup skole og undgå fravalg af
folkeskolen i fb. med skolestart.
Skolens størrelse, skoledagens længde mv. kan være faktorer,
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3.

Konstituering af SB

LO

4.
5.

Lommeregnere i overbygningen
Jubilæum

LO
LO

der påvirker et andet skolevalg. Herudover er der fra
friskoler/ privat skoler er princip om, at søskende følger med.
kendskab til børn, der pt. søger faglige udfordringer på
friskolerne og står skrevet op til venteliste.
Skolen vil gerne i dialog med de forældre til børn, der
fravælger Hørup skole. Herunder samarbejde med
børnehaverne, åbent hus for skole-startere.
Formand: Morten Menné
Næstformand og ekstern repræsentation af skolen: Niels Henrik Bech
Den nye bestyrelse tiltræder den 1. november 2015.
Udsættes
Der er i arbejdsgruppen arbejdet godt i udvalget og har fået
de sidste detaljer på plads.
-

6.

Rammeforsøg konfirmationsforberedelse - bilag

LO

-

7.

Punkter til næste møde,
den 26. 11. 15

Alle

-

8.

Eventuelt

Der opstilles beholdere til frivillig donation til skolens
legepladsprojekt ved caféerne.
Kommunerne kan søge om at være med til at lave forsøg ift.
at konfirmationsundervisningen kan være en del af den
understøttende undervisning. Pt. er den understøttende
undervisning lagt til linjetimer.
Børn, der er på skolen både før og efter undervisningen set i
lyset af mobilpolitik og den længere skoledag.
Budget 2016: tidlig sprogstart – Tysk.
Lommeregnere i overbygningen.
Ændring af procedure ifb. med konstituering

Alle
-

Første møde i arbejdsgruppen ift. arbejde med det omgivende
samfund afholdt.

Venlig hilsen
Claus Madsen, Skolebestyrelsesformand

Lotte Christensen, Skoleleder

