Referat af Skolebestyrelsesmøde
Den 17. december 2018
Temamøde med skolens pædagogiske personale kl. 16:00 – 17:00
Ordinært møde kl. 17:00 – 19:00
Herefter brød
Deltagere:

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

Afbud:

Anne Hyldahl Rask, Jesper Sørensen, Juliane Lykke Worm, Kamilla, Jakabova Jacobsen

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Siden sidst:


Formand/næstformand
o

Seminar

Referat
Dagsorden godkendt

Alle skolebestyrelsesmedlemmer har fået en
indbydelse til skolebestyrelsesseminar i Ålborg i
marts. Temaet er: Fremtidens skole-hjemsamarbejde. Tilmelding i januar – send besked til
Pernille.



Elevrådet er involveret i byfornyelsesprojektet i

Elevråd

Hurup. Alle 6. – 9. kl. elever skal mødes med
projektgruppen og skal være med til ideudvikle.



3 med i fælleselevrådets bestyrelse

Skole
o

Lise ”udlånt” ind til jul

o

Vi har afviklet ”Folkeskolernes
dag” – 5 besøgende

o

36 børn indskrevet i
kommende bh. Kl.

o

Afviklet overbygningens
skolefest – god dag/aften

o

Foredrag for forældre om
børns brug af sociale medier
10 fremmødte
1

o

Aktionslæringsforløb i
indskolingen – Inklusion og
relationskompetencer

o

Vi har afviklet julestue i SFO

o

Volleystævne for 8. og 9.
årgang

o

Afsluttet læsemakkerforløb
3B og 8A

o

Foredrag for 6. – 9. årgang –
tidligere soldat

o

Vi har afviklet klippe-klistredag

o

Julehygge med
bedsteforældre i bh. Kl.

o

Luciaoptog den 13. december

o

Nogle klasser har deltaget i
SMKs billedværksted
”Drømmerier” på Doverodde
Købmandsgård

o

Fyrværkeribesøg på 5. årgang

o

Brobygning i erhvervsklassen

o

Høvdingeboldstævne for 3. –
6. årgang

o

9. årgang skriver projekt

o

Vi juler fra 30. nov.

o

Kort orientering om budget
2019



Punkter til fremtidige møder
o

Tilsyn med vikardækning



Skoleboden



Bekendtgørelsen for fremme af god
orden i folkeskolen

3.

Ferieplan – Høring - TW

Ingen kommentarer

4.

Sampasning – Orientering – HM

Der skal være nødåbent 3 steder i kommunen i
uge 29 og 30. Det er lagt ud til distrikterne. Ingen
mulighed for sampasning med børnehaverne.

5.

Infomøde kommende 7. årgang – PV/TW

PV deltager – tirsdag d. 22. januar kl. 17.00 –
18.30. PV: Samarbejdsaftale, forældreråd,
værdiregelsæt, forældremøder.

6.

Opsamling på Temamøde

Det er fantastisk som forældrevalgt at være
sammen med personalet. Gode snakke, men
også frustrationer mellem linjerne. Kan
skolebestyrelsen bruges til at fortælle om
konsekvenser – evt. på forældremøder. Inddrage
elevrådet. Pixiudgave af værdiregelsættet til
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eleverne. Underviserne vil gerne have, at
forældrene henvender sig til underviserne, hvis
der er spørgsmål og ikke snakke forældrene
indbyrdes. Underviserne synes, at det er svært at
lave anderledes. Godt, at den er blevet forkortet.
Eleverne tror, at der er mange elever, der ikke
kender den. Tages med ud i klasserne i 6. – 9. kl.
Derefter kunne 6. – 9. kl. oversætte til de yngste.
Kunne Hurup Skoles logo bruges til at promovere
værdiregelsættet. Orientering mellem skole og
hjem, hvis der sker noget, som kan få alle til
bedre at forstå, hvordan den enkelte elev
agerer/reagerer. Respekt hører hjemme i alle
punkter. LP-modellen blev løftestang til at se den
enkelte elev, som den han/hun er. Kan LPmodellen bruges af forældrene også? Det er en
kulturændring, der skal ske. En ekstra kolonne
med praksiseksempler! Er det lidt uden for
rammen? Jo mere pixi, jo mere fluffy.
Ledelsen samler op på dagens drøftelser og
sender opsamlingen ud med dagsorden til næste
møde, hvor det er på som punkt.
7.

Eventuelt

Pernille Vilhelmsen/Tina Westergaard
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