Skolebestyrelsesmøde
29-10-2014
Dato:
Sted:
Deltagere:

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden

04-11-2014 kl. 17:00 – 19:00
(Forældrevalgte kl. 16:30 – 19:00)
KF 2
Christina Tholstrup, Rune Therkildsen, Michael
Søgaard, Pernille Wilhelmsen, Majbritt Lund
Nielsen, Jesper Sørensen, Torben Gregersen,
Birgit Kristensen, Heidi Ahlers, Thomas Smidt
Dissing, Lise B. Knudsen, Tina Westergaard,
Hanne Mortensen, Anne-Sofie Ifversen, Sofie Vang
Torben Gregersen, Anne-Sofie Ifversen og Sofie
Vang havde meldt afbud
Godkendt

2. Siden sidst:
Formanden/næstformand
o Kursus
o
o

Skolebestyrelsesbladet?
Elevinddragelse

Elevrådet
Skoleledelsen
o Økonomi

o

SKOP-uge

o

Motionsløb

o

Renovering af sydfløj i
bygning 39
Rengøring

o

God dag. Rigtigt godt. Gode input. Vi er rigtig
godt med. God tilslutning.
Nej tak
Udsættes til næste møde, idet eleverne ikke er
med.
Spor 10 – Orientering om evt. flytteplaner om
Spor 10. Spor 10 har udarbejdet høringssvar.
Sendes med referatet ud.
Intet til i dag.
Der er lavet budgetopfølgning. Tina gennemgik
budgetopfølgningen. Vi har lavet mange
investeringer: Personalearbejdspladser, IT,
istandsættelse af bygning 39 m.m.
Markering for 200 året for den danske folkeskole.
En uge, hvor tingene er anderledes, er en god
uge, men også en krævende uge for både elever
og personale. Vi skal arbejde tværfagligt i
folkeskolen. Det kan gøres til genstand for en
drøftelse, om det er måden at gøre det på her på
Hurup Skole.
Forældre: Fantastisk uge. Glade børn. Der
arbejdes også tværfagligt i mange andre
sammenhænge.
Medarbejdere: Dejligt med anderledes uger. I år
var man som medarbejder udfordret ekstra. Det
gik godt.
Tina: En uge er passende sammen med de andre
tværfaglige forløb.
Afdelingsopdelt dag. Overbygning i
Nationalparken. God oplevelse. Vi gør det nok
igen. Vi skal som skole være bedre til at
kontrollere elevernes fremmøde på anderledes
skoledag.
Renovering af gangene i sydfløjen og karnappen.
Ny opmåling af rengøring d. 13. november. Der er
givet tid til ekstra rengøring af toiletterne i
bygning 39

o

Fællessamling

o

Støtteforanstaltninger
 Se bilag!
Infoaften Mallorca

o

Medarbejderrepræsentant

Punkter til fremtidige møder

Der arbejdes på en ny struktur. Tankerne er, at
det kun skal være mandag og fredag. Der skal
være kvalitet. Forslag om at genoverveje
tidspunktet.
Orientering.
Evaluering blandt personalet. Den mest
vellykkede. Man er glad for, at 7. årgang næste
år. Tilmeldingsbrevet gennemgås på info-møde
Det går godt, men der skal ikke meget til at vælte
læsset. Det tager tid her i år 1. Nye begyndelser
er svære. I år er der mange nye begyndelser
Elevrådets rolle i skolebestyrelsen
Evt. principper for ”Uddannelse og job”
Hvor vil vi gerne være hen med IT?

3. Lørdagsskole

Tina sender udkast til de forældrevalgte, der
kommer d. 20. december.

4. Skole-hjemsamarbejde – Drøftelse!
Se bilag - 3 stk.!

Er det fint, at det står mange forskellige steder?
Eller skal vi samle det i en folder?

Med reformen skal skolebestyrelsen også
vedtage principper for skolens og forældrenes
ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem.
Det kunne fx være spørgsmål som:
hvilket ansvar har man som forælder
hvordan vil I på jeres skole knytte skole
og forældre tættere sammen
hvilke forventninger skolen har til
forældrenes deltagelse i
forældremøder, skole-hjem-samtaler og
faglige eller sociale aktiviteter på
skolen.

Folderne uddeles både ved indskrivning i 0. og 7.
årgang. Mange orienterer sig faktisk, inden vi
tilbyder dem folderne.

Hvordan kan vi inddrage forældrene i,
at eleverne når deres læringsmål?
5. Sundhedspolitik – Godkendelse!
Se bilag!
6. Værdiregelsæt – Oplæg – TW
7. Årshjul – Drøftelse!
Se bilag!
8. Nyt fra klasseforældremøder

9. Evt.
10. Elevfrit punkt

Christina Tholstrup/ Tina Westergaard

Kan de puljes?
Vi skal ikke lave principper for princippernes
skyld. Vi er godt dækket ind med de principper, vi
allerede har.

Godkendt med enkelte rettelser.
Tina udarbejder til næste møde et værdiregelsæt
ud fra oplægget.
Udsættes til næste møde.
Alle kigger materialet igennem og kommer med
input.
Husk: Der skal på forældremøder i overbygning,
at Motionsdagen og andre anderledes dage er
skoledage.
Medbragt IT-grej i Overbygningen

