Referat af skolebestyrelsesmøde d. 1. november 2016
03-11-2016
Dato:

Sted:
Deltagere:

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden

01-11-2016 kl. 17:00 – 19:00
Formøde for forældrevalgte kl. 16:30 – 17:00
Vi slutter med en rugbrød.
Store mødelokale
Rune Therkildsen, Mikael Søgaard, Pernille
Vilhelmsen, Majbritt Lund Nielsen, Jesper
Sørensen, Tetiana Valevska, Torben Gregersen,
Heidi Ahlers, Ida Mia Mørkegaard, Lise B.
Knudsen, Tina Westergaard, Hanne Mortensen,
August Gregersen, Jacob Christensen
Afbud: Torben Gregersen, August Gregersen,
Mikael Søgaard, Ida Mia Mørkegaard
Jesper Sørensen, Jacob Christensen
Godkendt

2. Siden sidst:


Formanden/næstformand
o Fælles bestyrelsesmøde

o







Kvartalsmøde

Gik over al forventning. Ændre lidt i teksten.
Positive tilbagemeldinger på den måde
overleveringen er foregået på.
Gennemgået Budget 2017.
Ressourcetildelingsmodel

Elevrådet
o Gennemgang af ordensregler Har været drøftet på elevrådsmøde, ingen
indsigelser.
Skoleledelsen
o Skolefest
Skolefest for de store i september. 2. år med
mødepligt – det er positivt.
o Temauge – Udeliv og
Oplevelsen er positiv, men det var koldt.
bevægelse
o Skolernes motionsløb
God opbakning. Færre der ikke møder op.
o Åben legeplads – evaluering Det er en god oplevelse for eleverne.
Overbygningen bruger ikke legepladsen.
Tilsynet er drøftet.
o Frugtordning – evaluering
Godt i gang. Vi forsøger at opdrage eleverne til
at ramme affaldsspandene. Overbygningen har
længe haft en affaldsindsamling i nærområdet.
Der udarbejdes en affaldsindsamling på skolens
område.
o Udveksling på Mallorca
Det er ikke afklaret, hvordan det kommer til at
o
foregå til næste skoleår.
o Stillingsopslag – musiklærer Nyt forsøg igen.
o Juleafslutning
Underviserne oplever, at både elever og
undervisere synes, at dagen er lang.
Medarbejderrepræsentanter
Fælles fagudvalgsmøder med
samarbejdsskolerne. Dansk, matematik, tysk,
engelsk, natur/teknik.
Punkter til fremtidige møder

3. Folkeskolernes dag d. 3. november TW

Juleafslutning og sommerferieafslutning – SFO,
busser, hvordan kompenseres timerne.
Trafikpolitikken – GK inviteres med
Bestyrelsens deltagelse – Rune deltager. Rune
taler med de øvrige, om de evt. kan deltage.
Godt initiativ

4. Evaluering af SkoleIntro – HM

I august er der lavet en evaluering af
skoleintro. 119 besvarelser i hele Thisted
Kommune. Man kan ikke se, hvad der var
henvendt til Hurup Skole. Der arbejdes på at
lave det skolevis.
5. Budget 2017 – Orientering – TW
Der var udsigt til, at folkeskolerne skulle spare
24 mill. Efterfølgende er der blevet lavet en
permanent bevilling på 20 mill. Der er lavet en
engangsbevilling på 4 mill. En varslet
besparelse på 2 mill. er flyttet til 2018. SFO var
varslet en besparelse på 4 mill. Vi er blevet
bedt om at udvise mådehold, hvis det var.
Besparelsen skal findes til næste år.
Politikerne vil ikke tale skolestruktur. De mener,
at de store skoler skal finansiere de små, men
det handler ikke om små og store skoler, men
om klassekvotienter.
6. Ny ressourcetildelingsmodel – RT/TW - I forhold til Hurup Skole
Drøftelse
Nuværende model: Grundbeløb for nogle
områder, andre områder er kun pr. elev. Nogle
midler ligger på forvaltningen – vikarpuljer,
specialundervisningen – Hurup Skole kan få del
i puljen til enkeltintegrationer.
Ny model omfordeler de midler, der er nu.
Tingstrup Skole og Hurup Skole er de billigste –
både, fordi vi har fornuftige klassekvotienter og
fordi vi har så mange elever.
Der skal være lovlige skoler i Thisted
Kommune. Politikerne vil ikke kigge på
skolestruktur. I 2017 skal der laves en ny
skoleudviklingsplan for kommunen.
Rune og Tina laver oplæg med henblik på at
lave et høringsvar til næste
skolebestyrelsesmøde.
7. Eliteidrætsklassen – TW - Drøftelse
Status – I 2016-2017 udløser det en ekstra
klasse på 7. årg. De to eliteidrætsklasser er
drengeklasser – de er velfungerende, for få
drenge i de øvrige klasser. Det er egne elever –
der kommer ikke elever udefra. Samlet set i de
to klasser, er der kun 4 – 6, der har eliteniveau.
Udfordringer –
Fremtid – Skolebestyrelsen laver en udtalelse,
hvori der nævnes nogle
opmærksomhedspunkter. Tina laver et udkast,
som rundsendes til høring i skolebestyrelsen.
8. Nyt fra klasseforældremøder
Ønske om, at klasseforældremøder på samme
årgang lægges parallelt.
Skal klasseforældreråd have et nyt navn?
Principperne for klasseforældreråd sættes på
dagsordenen til næste møde.
9. Evt.
Opfølgning på faglig trivsel i overbygningen
(Linjer og hold) – der arbejdes videre.
Kursus – Tetiana og Pernille tager afsted.
Rune Therkildsen / Tina Westergaard

