Referat af skolebestyrelsesmøde d. 8. oktober 2018
08-10-2018
Dato:

08-10-2018
16:30 – 17:00 Formøde for forældrevalgte
17:00 – 18:30 Bestyrelsesmøde
Vi slutter med brød og herefter møde med
forældrerødder
Store mødelokale

Sted:
Deltagere:

Fraværende:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Siden sidst:


Formanden/næstformand
o Kvartalsmøde

o

Fællesmøde



Elevrådet
o Udeordning
o Overnatning



Skolen – medarbejdere og
ledere
o Forældremøder er ved at
være afviklet
o Vi har deltaget i
Skolefodbold
o
o

o
o

Vi havde en dejlig Sydthyidrætsdag – høj sol
Alle 9. årgangslærere har
været på kursus i afvikling
af prøver
7. årgang har haft
overnatning
8. årgang har deltaget i
SKILLS

Anne Hyldahl Rask, Jesper Sørensen, Lise
Christiansen, Majbritt Lund Nielsen, Mikael
Søgaard, Pernille Vilhelmsen, Tetiana Valevska
Charlotte Aagaard, Heidi Ahlers
Hanne Mortensen, Lise B. Knudsen, Tina
Westergaard, Juliane Lykke Worm, Kamilla
Jakabova Jacobsen
Lise
Charlotte
Kamilla
Godkendt!

Referatet blev gennemgået. Et positivt møde.
Næste møde er den 13. november på Vestervig
Skole.
Referatet sendes fremover til hele bestyrelsen.
Et virkelig godt og konstruktivt møde.
Samarbejdsaftalen blev revideret.
God drøftelse af mulighederne for at promovere
os som ”Sydthy Folkeskolerne”.
Hvordan kan vi synliggøre ”den gode historie”
om Hurup Skole?
Vi genoptager drøftelsen efter jul.
Alle elevrådsrepræsentanter tager drøftelsen i
egne klasser.
Elevrådet havde en rigtig god overnatning og vil
gerne afsted igen næste år. De har lavet
ønskeliste.

Griber meget ind i undervisningen. Bestyrelsen
bakker op om ikke at deltage fremover.

o
o
o
o

o
o
o

o
o
o
o

o
o
o

Vi har deltaget i Kids-volley i
Bedsted
Skolepatruljen har været på
kursus
Flere klasser har deltaget i
Sank Thøger-projektet
Vi er i gang med
skolekoncerter og
teaterforestillinger
Vi deltager i samtlige
breddeidrætsarrangementer
Vores eksamensindsatser er
blevet evalueret
Sætte på som punkt på et senere møde.
Vi er i gang med
kompetenceudvikling i
Læringsledelse
Skolen skal arbejde med Motivation og
relationer,
8. og 5. årgang har deltaget
i Naturvidenskabsfestivalen
Årets første blokdag er
afviklet
9. årgang har været i praktik
54 elever fra 8. årgang er
draget til Mallorca – 20
elever er blevet hjemme
4. årgang deltager i
ULTRA:BIT
Elevfravær
Uddybes
Udearealer
Status



Punkter til fremtidige møder
o Retningslinjer for
forældredeltagelse i
skoleaktiviteter fx
idrætsarrangementer
o Tilsyn med vikardækning
o Mobbeklageinstans
3. Værdiregelsæt – TW – drøftelse - Bilag
følger!
4. Kvalitetssamtale – orientering – TW
5. Knæk Cancer – orientering - TW
6. Møde med forældrerødder – drøftelse –
PV/TW
7. Evt.

Pernille Vilhelmsen/Tina Westergaard

Oplæg og plan besluttet.
TW orienterede.
Bestyrelsen ønsker også at blive orienteret
næste år.
TW orienterede

