Referat af skolebestyrelsesmøde d. 4. april 2017
06-04-2017
Dato:

04-04-2017
kl. 16:30 – 17:00 Bestyrelsen aflægger sin
årsberetningen på Skoletorvet.
17:00 – 19:00 Bestyrelsesmøde
Vi slutter med en rugbrød.
Store mødelokale

Sted:
Deltagere:

Fraværende:

Rune Therkildsen, Mikael Søgaard, Pernille
Vilhelmsen, Majbritt Lund Nielsen, Jesper
Sørensen, Tetiana Valevska, Torben Gregersen,
Ida Mia Mørkegaard, Lise B. Knudsen, Tina
Westergaard, Hanne Mortensen, August
Gregersen, Jacob Christensen
Afbud: Torben Gregersen og Mikael Søgaard

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Siden sidst:


Formanden/næstformand
o Kvartalsmøde
o Videns- og erfaringsseminar
o Mødedatoer



Elevrådet



Skolen – medarbejdere og
ledere
o 4. årgang har afsluttet MUHforløbet med MUH-stævne i
Teutonersalen.
o 6. årg. tilbydes
musikundervisning i
musikskolen 2 gange om
ugen i faglig fordybelse.
o Efter besøg og overlevering
fra børnehaverne er
SkoleIntro startet op.
o 6. årgang har deltaget i
Naturfagsmaraton.
o Volleypigerne har vundet
bronze ved DM.
o 1 hold på 9. årgang
o Gitte har gennemført
førstehjælp på 8. årgang.
o er videre til finalen i Unge
Forskere.
o Indskolingen har været til
koncert.
o 8. årgang har været på
Introuge hos
ungdomsuddannelserne
(tidl. brobygning).
o 6. årgang har været til
forfatterbesøg i Thisted.

Resten af skoleåret flyttes møderne til d. 9. maj
og d. 13. juni.
Trøjerne er bestilt.

o
o
o

o

o

o


8. årgang har været til
teater i Hurup Kirke.
0. og 2. årgang har set
teater på skolen.
6. årgang har været til
generalprøve på Vestervig
Skole.
Eleverne er ved at have
gennemført den nationale
trivselsmåling og de
nationale test.
Hurup Skole havde ifølge
Cepos kommunens højeste
”Løfteevne” ved
afgangsprøverne 2016.
Besøg af HedeDanmark d. 3. Man melder tilbage til Hanne, hvis man kan
maj fra kl. 13.00 – 15.00.
deltage.

Punkter til fremtidige møder
o Antimobbestrategi
o Opfølgning på temamødet
o Evaluering af mælke-, madog frugtordning – incl.
sundhedspolitikken

3. Trivselsundersøgelsen - Medarbejdere
– Orientering – TW
4. Forældreråd – Drøftelse – Se bilag! – TW I forlængelse af bestyrelsens oktobermøde
afvikler bestyrelsen et forældrerådsmøde for
alle forældreråd
Principperne er revideret
5. Status Klassesammenlægning på
De nye klasser meldes ud onsdag d. 5. april
kommende 8. og 9. årgang – Orientering – mellem 12.00 og 12.30.
TW
6. Kommende skoleår – Orientering – TW
7. Evt.
Pernille Vilhelmsen / Tina Westergaard

