Referat af skolebestyrelsesmøde d. 9. august 2016
09-08-2016
Dato:

09-08-2016 kl. 17:00 – 19:00
Vi slutter med en rugbrød.
Store mødelokale
Rune Therkildsen, Mikael Søgaard, Pernille
Vilhelmsen, Majbritt Lund Nielsen, Jesper
Sørensen, Torben Gregersen, Tetiana Valevska,
Heidi Ahlers, Ida Mia Mørkegaard, Lise B.
Knudsen, Tina Westergaard, Hanne Mortensen,
August Gregersen, Jacob Christensen

Sted:
Deltagere:

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Siden sidst:


Formanden/næstformand
o Den nye bestyrelse
konstituerer sig
o Mødekalender
o Kvartalsmøde



Elevrådet



Skoleledelsen
o Personale
o Skoleårets afslutning

o

Skoleårets planlægning

Formand: Rune Therkildsen
Næstformand: Pernille Vilhelmsen
Vi fastholder 1. tirsdag i måneden. Alle møder
bliver fastlagt for hele året. Mødetidspunkt
17.00 – 19.00. Formøde for de forældrevalgte
kl. 16.30 – 17.00.
Pernille har været til kvartalsmøde. Snak om Ipads og chromebooks. Skoledagens længde
Næste møde 28-9 i Snedsted
Officiel indvielse af legepladsen fredag d. 12.
august kl. 12.00.
Jacob og August skal med til Nordic Youth fra
lørdag d. 13. august til og med d. 17. august.
Her skal de mødes med andre unge fra de
nordiske lande.
Fælles elevrådet har lavet en kampagne for at
bruge mindre tid på de sociale medier og anden
IT i skolen. Ingeborg har været en del af
præsentationen af kampagnen.
Torsdag d. 11. august er der præsentation af
elevrådet inden valget på næste onsdag af
formand og næstformand.
Skoleåret er startet op som planlagt.
God tilslutning til forældrearrangementet inden
sommerferien. Den bliver i dette skoleår
fremrykket til onsdag eller torsdag.
Ikke den store begejstring for den fælles dag i
Thisted som opstart på det nye skoleår.
Ugen sluttede af med et fælles foredrag i
samarbejde med Bedsted og Vestervig. Det var
godt. Det indføjes i samarbejdsaftalen mellem
de tre skoler, at der skal laves fælles
arrangementer for de tre skoler.
Der er blevet malet i en del klasselokaler
IT på Hurup Skole: De sidste Chromebooks er
blevet udleveret på mellemtrinnet.
Vi har en del pc’ere fra Rolighedsskolen.
Vi laver et forsøg i 7. årg., hvor de elever, der
ikke selv kan medbringe en computer, kan låne



Medarbejderrepræsentanter



Punkter til fremtidige møder
o Valgfag og linjer i
overbygningen

3. Velkommen i skolebestyrelsen – TW
 Gennemgang af opgaven

en af skolen.
Rart at komme i gang igen

Tina gennemgik, hvad opgaven er, når man
sidder i skolebestyrelsen. Enkelte slides ville
være godt at have med til forældremøderne



Styringsvedtægt

Styringsvedtægten godkendt med flg.
ændringer: specialklasserækken slettes, der
tilføjes, at overbygningen går fra 7. – 9- årg.



Forretningsorden

Forretningsorden godkendes med flg.
ændringer: Faste punkter: nyt fra
forældremøder slettes og nyt fra elevrådet og
medarbejdere tilføjes. Der ændres i
formuleringen vedr. ansættelse af ledere,
lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere i
faste stillinger. Flg. tilføjes: På
skolebestyrelsesmøderne er samtlige deltagere
underlagt tavshedspligt.



Årshjul

Sættes på næste møde



Skoleårets fokuspunkter

UPV som orientering
Valgfag og linjer i overbygningen
Øge den faglige trivsel



Principper og værdiregelsæt

Lige nu arbejdes der med fælles ordensregler i
alle afdelinger
Værdiregelsættet tages op, når principperne
skal gennemgås
Princip for klassesammenlægning og –
omlægning drøftes og besluttes på næste møde
Fordeling af klasser – se bilag
Tina sender slides om bestyrelsens opgaver og
trafikforholdene og skolepatruljen
Udsættes til næste møde
Ønske om oplæg fra skoler, der kører med linjer
Høre elevrådets mening
Hvad gør man andre steder i forhold til valgfag?
Hvem skal deltage i et møde? Skal det være
andre end skolebestyrelsen?
Proces: Først møde i skolebestyrelsen med
ekstern oplægsholder – evt. fra Fredericia
Kommune – Torben finder en og inviterer og
Østre Skole. Derefter fastlægges den
fremadrettede procedure.
Ønske om billede af personale på intra. Vi
afventer den nye opdatering af forældreintra.
Frugtordning – vi er tilmeldt, men det kan ikke
blive hver dag, Det ønsker vi dog, så vi har ikke
hørt mere.

4. Klasseforældremøder
 Se bilag!
5. Vores væsen - TW
6. Valgfag og linjer i overbygningen

9. Evt.

Tina Westergaard

