Referat af skolebestyrelsesmøde d. 3. maj 2016
03-05-2016
Dato:
Sted:
Deltagere:

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden

03-05-2016 kl. 17:30 – 19:00
Valgmøde Kl. 16:30 – 17:30
KF 2
Christina Tolstrup, Rune Therkildsen, Mikael
Søgaard, Pernille Vilhelmsen, Majbritt Lund
Nielsen, Jesper Sørensen, Torben Gregersen,
Birgit Kristensen, Heidi Ahlers, Lise B. Knudsen,
Tina Westergaard, Hanne Mortensen, Jacob
Christensen, August Gregersen
Torben Gregersen, August Gregersen, Jacob
Christensen, Birgit Kristensen
Skolefoto sættes på under siden sidst

2. Siden sidst:


Formanden/næstformand
Besøg af Tingstrup Skoles
støtteforening.



Elevrådet
Elevrådsdag
Legeplads



Skoleledelsen
Budget 2017
Konfirmationsundervisning
Skiltning/lys/cykelsti
Prøveafvikling
Sidste skoledag
Translokation (tale fra bestyrelsen?)
Socialt arrangement
Mallorcabesøg
Ny skoleleder på Vestervig Skole
Ny kommunaldirektør
Skolefoto





Medarbejderrepræsentanter

Punkter til fremtidige møder
Valgfag og linjer i overbygningen
Drøftes som et af de første punkter
efter, at den nye bestyrelse tiltræder.
3. Valg – CT/TW

Sættes på til næste møde

Sættes på til næste møde
Der mangler godkendelse af ansøgning om
byggetilladelse. Der er bestilt en junglesti og et
par gynger.
De har vendt blå bog problematikken
Grønt flag og grøn skole drøftet og tages med
ud i klasserne.
Skolelederne var med til budgetfremlæggelse
for Børne/Familieforvaltningen. Der skal spares
mere end 7 mill. på skoleområdet i 2017.
Vi kører efter samme plan som sidste år.
Der er sket.
Alle er mødt frem de to første dage.
Ligesom det plejer – i år d. 27. maj
Ligesom det plejer – i år d. 22. juni kl. 16.30
Teater og tapas
Gået godt igen i år. Hver klassekasse skal
betale 10.000 i alt. Det skal undersøges om, det
kan flyttes til 9. kl.
Vinni Dahlgaard fra Dueholmskolen.
Ulrik Andersen, kommer på virksomhedsbesøg
på Hurup Skole d. 17. maj
Hurup Foto overtager opgaven fra næste år
Socialt arrangement – et par timer torsdag d.
28. april. Både morsomt og alvorligt.
Bagefter let tapas.
Princip for sammenlægning af klasser – TW
kommer med et oplæg
Sidste frist for kandidater er om 10 dage, En
kandidat har meldt sig. Der mangler

4. Besparelser SFO – HM/TW

5. Frugtordning – Drøftelse
Se bilag!
6. Bevægelsesambassadører – Drøftelse

6. Status eliteidrætsklassen – LI/TW
7. Evt.

8. Elevfrit punkt
Christina Tolstrup/ Tina Westergaard

suppleanter. Skolebestyrelsen finder
suppleanter.
BFU har sendt den tilbage. Der ønskes en
tillægsbevilling. Alle SFOer skal holde
sommerferielukket de to midterste uger af
børnenes sommerferie. Kolonien er nedlagt
uanset hvad.
De forældrevalgte ønsker, at besparelser
drøftes på det næste formandsmøde.
TW undersøger hos andre skoler i Thisted
Kommune, men TW giver en tilkendegivelse, og
så kan vi melde fra senere, hvis det bliver
nødvendigt. Drøftes i elevrådet.
En uddannelse der er målrettet 3 elever pr.
klasse i overbygningen, som så kan være med
til at lave bevægelse i undervisningen.
Skolebestyrelsen ønsker, at det drøftes på
fællesmøde blandt lærerne og i elevrådet.
Man skal være med i en klub for at være i
eliteidrætsklassen.
Skole og forældre har søgt instruktører, og
Pernille er blevet udvalgt til den videre proces.
Hurup Skoles UU-vejleder har sagt op, og der
kommer en ny.

