Dagsorden til skolebestyrelsesmøde d. 15. marts 2016
10-03-2016
Dato:

Fraværende:

15-03-2016 kl. 17:00 – 19:00
Formøde for forældrevalgte Kl. 16:30 – 17:00
KF 2
Christina Tolstrup, Rune Therkildsen, Mikael
Søgaard, Pernille Vilhelmsen, Majbritt Lund
Nielsen, Jesper Sørensen, Torben Gregersen,
Birgit Kristensen, Heidi Ahlers, Thomas Smidt
Dissing, Lise B. Knudsen, Tina Westergaard,
Hanne Mortensen, Jacob Christensen, August
Gregersen
Mikael Søgaard, Thomas S. Dissing,

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Sted:
Deltagere:

2. Siden sidst:


Formanden/næstformand
Nyt fra kvartalsmødet

Godt møde.
Et par punkter blev udsat - tid til drøftelse af
den nye folkeskolereform.
Hurup Skoles samarbejdsaftale med Vestervig
og Bedsted blev supergodt modtaget.
Majbritt og Pernille har været til et godt
seminar med Skole og forældre.



Elevrådet
Legeplads
Trøjer



Skoleledelsen
Personale kommende skoleår –
orientering på mødet
Nyt klasselokale indviet
Alle Flex-elever er visiteret til nye
tilbud
Madordningen er kommet langsomt
fra start
Besparelse SFO – orientering på
mødet
Koloni – orientering på mødet
Trivselsdag
Valg af medarbejderrepræsentanter



Medarbejderrepræsentanter

Elevrådet har givet deres ønsker til Brian Kær,
som så vil gå videre med sagen.
Trøjer er endnu ikke på plads. En sponsor er
sprunget fra. Der arbejdes videre.
Vi er en undertallig. Vi har søgt en musiklærer.
Det nye klasselokale er på plads. Eleverne er
flyttet, men SFO er endnu ikke helt på plads.
Orientering
Orientering
For mange børn i SFO’erne gør, at der skal
spares 8 % på lønninger og 20 % på materialer,
og den gensidige feriedækning skal afregnes
indbyrdes – forslaget er i høring i Lokal-MED
Koloni er for børn i 0. – 3. kl., som har enten
heldagsmodul og eftermiddagsmodul.
I alle klasser
Ida Mørkegaard og Heidi Ahlers
Temauge i denne uge: Uge 6 i uge 11 – Trivsel
og grænser – denne gang ”Sociale medier” og
omgangstone
Medarbejderne har indgivet ønsker til
kommende skoleår
Medarbejderne er blevet færdige med LP og er
nu i gang med PFL



Punkter til fremtidige møder
Valgfag og linjer i overbygningen
Legeplads ved A-bygningen
Udeskole i indskolingen – i et eller
andet omfang

3. Opfølgning på principper for ikke
fastsat klassedannelse – HM/TW - Se
bilag!
Drøftelse evt. beslutning
4. Principper for Skole-hjemsamarbejde
- revideret – TW
Se bilag!
Drøftelse og beslutning
5. Timefordelingsplan – TW
Bilag udleveres på mødet
Godkendelse
6. Budget undervisningsmidler – TW –
Bilag udleveres på mødet
Godkendelse

TW gennemgik det reviderede princip.
Skolebestyrelsen godkender princippet.

7. Ferieplan – TW – Se bilag!
Høring

Forslag fra Hurup Skole: Kunne mandag d. 4.
juni være en feriedag? Så juleferien starter d.
torsdag d. 21. december.
Skolebestyrelsen ønsker dokumentation for,
hvad der virker? For meget oplevet og for lidt
dokumenteret.
Kan vi tilbyde eleverne et ordentligt
modtagetilbud på distriktsskolen?
Vi mangler evidens for ”best practice”?
Tildeles skolen ressourcer til basisundervisning?
Hvad er effekten af den hidtidige
modtageundervisningen?
Skolen skifter til Hurup Foto, hvis webmodulet
kan fungere pr. 1. maj.

8. To-sprogsundervisning – TW – Se
bilag!
Høring

9. Skolefoto – LI – Bilag udleveres på
mødet
Drøftelse og beslutning
9. Evt.
10. Elevfrit punkt
Christina Tolstrup/ Tina Westergaard

Tilføjelse til sidste side: respekterer skolens
ferieplan
Med ovennævnte tilføjelse godkender
skolebestyrelsen princippet
Skolebestyrelsen godkender
timefordelingsplanen
Budget undervisningsmidler godkendt af
skolebestyrelsen

