Skolebestyrelsesmøde
27. november 2013
Dato:

Tirsdag den 03-12-2013 kl. 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, Tina Westergaard, Lise B. Knudsen,
Hanne Mortensen, Emma K. Møller, 9.b, Maria Brodersen, 9.a.
Afbud: Peter Rasmussen, Michael Søgaard kom kl. 16.50, Rune Therkildsen gik kl.17.00
1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt, dog rykkes punkt 8 op lige efter punkt 3.

2. Nyt fra elevrådet.

Elevrådet vil gerne have lov til at sælge
pebernødder og risifrutti i december. Dette er ok.
Bygning B ønsker bordfodbold.
Elevrådets aktivitetsudvalg ønsker en tur til et
sommerland for 6. – 9. kl. og en anden aktivitet for
0. – 5, kl. Man er villig til betale for det – måske
50,Stadig ønske om gardiner i A-bygningen – forslag
om solfilm i stedet for.

3. Siden sidst:
Formanden/næstformand

Skoleledelsen

Medarbejderrepræsentant i skolebest

Formandsmøde i Hannæs. Ikke fastsat nyt møde,
idet udvalget ikke fortsætter efter 1. januar 2014
Ønske om kursus for skolebestyrelsesmedlemmer
arrangeret af forvaltningen
Status for arbejdsgrupper vedr. skolereformen
SFO situationen er usikker.
Thomas Dissing glæder sig til at komme i gang
efter 1. januar,
Karin Kristensen havde sidste arbejdsdag i går,
Klippeklistredag til glæde for både store og små.
Fælles juleafslutning for alle i hallen. 9. årgang står
for det praktiske, Præsterne deltager her.
Møde mellem forvaltningen og provsterne vedr.
konfirmationsforberedelse næste skoleår.
Skolereform og arbejdstidsaftale fylder meget,
God dag med klippe og klistre.

Punkter til fremtidige møder
o Trafikpolitik
o 200. skoledag
o Skolebestyrelsesvalg
4. Principper

Mobiltelefonpolitikken m.m.: Der kom tilføjelser.
TW retter til.
A

Anntimobbestrategi – Se bilag!
IKT – Se bilag!

Der køres med Antimobbestrategien,
I
Fraværspolitikken m.m. indtil andet er besluttet i
skolebestyrelsen.
F

Fravær – Se bilag!
5. Skolefotografering

LI undersøger priser.
Hvilke klasser skal fotograferes? 0. 2. 4. 6. 7. 9.
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6. Beredskabsplan vedr. seksuelle overgreb

Rigtig fin plan. Udspil fra skolebestyrelsen med til
beredskabsgruppen. Det om skolen bliver
inddraget i beredsskabsplanen. Man må ikke have
sin egen beredsskabsplan. LI meddeler dette til
familien. Det er kommunens beredsskabsplan, der
gælder. Den bliver lagt på skoleintra, så snart den
er rettet til.

7. Eliteidrætsklasser

Beslutningen afventer indtil der er taget en
beslutning i BFU. Sættes på næste møde. TW
laver oplæg.

8. Folkeskolereformen
Tilstedeværelsestid
Arbejdspladser
Aftenarrangementer

9. Serviceniveau – medarbejdere

Evt.

i
Ledelsen har været i gang med at drøfte
tilstedeværelsestid med lærerne.ATW gennemgik
den nye timefordelingsplan.
TW er med på næste elevrådsmøde.
A
Arbejdspladser er på BFU-mødet i dag. Ledelsen
har en plan for Hurup Skole. Ungdomsklubben er
blevet tilbudt andre lokaler.
Aftenarrangementer drøftes på næste møde.
Høringssvar: Skolebestyrelsesmedlemmerne
kommer med deres umiddelbare indskydelser. TW
laver høringssvar, som derefter sendes ud til
skolebestyrelsesmedlemmerne, som igen
kommenterer. Tilslut indkaldes Jens Rasmussen.
Udsat til elevfrit punkt.

Intet

Elevfrit punkt.

Hurup skole den 27. nov. 2013
Jens Rasmussen/ Tina Westergaard
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