Skolebestyrelsesmøde
26.Sept. 2013

Dato:

Tirsdag den 1. oktober 2013 16:30 – 18.30

Sted:

KF 2

Deltagere:

Jens Rasmussen, Christina Tholstrup, Rune Therkildsen,
Michael Søgaard, Pernille Wilhelmsen, Inger M. Pedersen,
Birgit Kristensen, Peter Rasmussen, Dorthe W. Vestergaard, Lise B.
Knudsen, Emma K. Møller, 9.b, Maria Brodersen, 9.a, Tina Westergaard.

Fraværende: Inger P. Pedersen, Birgit Kristensen, Dorthe Vestergaard, Emma Møller,
Maria Brodersen.
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Nyt fra elevrådet.

3. Siden sidst:
Formanden/næstformand

Ny skoleleder ansat.
Lise Udpeget som viceskoleleder.

Skoleledelsen
Medarbejderrepræsentant i
skolebest.

8. årgang Mallorca.

Punkter til fremtidige møder
1) Skolebestyrelsesvalg
2) Placering af skoledag nr. 200
drøftes på næste møde.
3) Handleplan vedr. sexsuelle
overgreb drøftes på næste møde.
4) Fastlæggelse af dato for ”temamøde” vedr. skolens profil.
4. Folkeskolereformen

Lise gennemgik de vigtigste områder i reformen.
SFO – situation blev drøftet.
Arbejdsgrupperne blev gennemgået.

5. Rengøring

Lise orienterede om opmålingen.
Vi har afskediget en rengøringsassistent
svarende til 3 timer om dagen.
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6. Børns Vilkår Medlemsskab

Bestyrelsen bakker op om et medlemskab.
Vedtaget.

7. ”Hjælp vi har en teenager i huset” –
foredrag

Til overvejelse.

8. Internationalisering – profil?

Drøftelse:
¼ af eleverne deltager ikke i Mallorcaturen.
Mindre elever ser frem til turen.
Punktet sættes på igen og behandles som
profilering på et ”temamøde” i bestyrelsen.
Skolen deltager også i projektet i 14/15.
Vi forsøger at lave et Comeniusregnskab til
evaluering i bestyrelsen.

9. Lærerarbejdspladser.

Vi kigger lige nu på rammerne for
lærerarbejdspladser.
Lise og Tina har flere muligheder på spil.

10. Budget.

Vi forventer at skolens underskud kommer under
3%
SFO ser også ud til at indhente deres underskud.
Vi har pt behov for at investere i nye komfurer og
2 sæt møbler.

11. Suppleringsvalg

Et medlem er trådt ud af bestyrelsen.
Da bestyrelsen fortsat er beslutningsdygtig, har
Jens og Lise besluttet ikke at afvikle
suppleringsvalg.

12. Evaluering af deltagelse i
forældremøder

Nogle forældre udtrykte bekymring vedr. uro og
gav udtryk for at have behov for at drøfte
enkeltelever.
Dette er dog ikke muligt på forældremøder.
Trafiksikkerheden omkring skolen blev drøftet i
flere klasser. Herunder, hvor langt skolens
ansvarsområde rækker. Der efterlyses flere
cykelholdepladser til mellemtrinet. Udfordringen
ligger især omkring p-pladserne ved
hovedindgangen.
Flere har vist interesse for
skolebestyrelsesarbejdet.
I flere af klasserne var der dilemmadrøftelser
omkring klassens sociale trivsel.
God opbakning til møderne.

Evt.
Elevfrit punkt.

Hurup skole den
Jens Rasmussen/ Lise Knudsen
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