Skolebestyrelsesmøde
26-02-2014
Dato:
04-03-2014 kl. 17:00 – 19:00
Sted:
KF 2
Deltagere:
Jens Rasmussen, Christina Tholstrup, Rune Therkildsen,
Michael Søgaard, Pernille Wilhelmsen, Inger M. Pedersen,
Birgit Kristensen, Peter Rasmussen, Thomas Smidt Dissing, Lise B.
Knudsen, Tina Westergaard, Emma K. Møller, 9B, Maria Brodersen, 9A
Fraværende: Emma K. Møller, 9b og Peter Rasmussen
1. Godkendelse af dagsorden
2. Siden sidst:
Formanden/næstformand

Pernille har været til møde på Spor 10. De har fået
lov til at fortsætte som hidtil.
En ad deres elever vil gerne komme og fortælle
om Spor 10. Det arrangeres.

o

Infomøde - Mallorca

Skolebestyrelsesformanden, 2 elever fra 8. årgang
og 9. årgang og lærerne fortalte om projektet.
Det bevirkede, at flere har meldt sig til.

o

Elevmøde

Møde i Thy Hallen. Kun 8 elever fra Hurup Skole
samt Tina Westergaard og Jens Rasmussen. Synd,
at der ikke var flere elever tilmeldt. De 8 elever
var enormt engagerede.

o

Borgermøde

Jesper Carlsen lavede et godt oplæg. Godt
arrangement.

Elevrådet
o Elevrådsworkshop

o

Spørgeskemaundersøgelse

Elevrådet var til workshop i Thisted. Oplæg ved
formanden for danske skolelever, derefter
forskellige workshops
Spørgeskemaundersøgelse her på skolen for 6. –
9. kl.
Elevrådet vil gerne holde en kagedag til fordel for
9. årgangs sidste skoledag.

Skoleledelsen
o Info kommende 7. årg.

Godt arrangement. Mange deltagere.

o

Info Mini-SFO og skolestart

Samlet møde om begge dele. Ingen klassedeling
før 1. april 2015, når næste hold mini-sfo starter-

o

Ombygning

Planlægger en ombygning, så der kommer 2 nye
klasselokaler i indskolingen, så det bliver 0. – 3.
årgang.

o

Flytning

Nedsat et flytteudvalg.

o

Skole 200 år

Vi planlægger en markering. Gode ideer og
forslag modtages. Måske som SKOP, som så
kunne efterfølges af den 200. skoledag

o

200. skoledag

Kunne følge efter markeringen af skolens 200 års
fødselsdag.
Ny ressourcetildeling på baggrund af elevantal.
Nedgang i elevantal især i Flex-klasserne. Der skal
ikke ske forflyttelser.

Medarbejderrepræsentant

Afsked med Inge-Lise Koch fredag d. 28. marts
efter 42 års ansættelse på Hurup Skole.
Næste uge skal 8. årgang i brobygning. UUvejleder Susanne Birk kommer rundt i alle 8.
klasser og orienterer.

Punkter til fremtidige møder
Trafikpolitik
Cyklistprøve

Færdselskontaktlærerne og konsulenten har
planlagt, at 6. kl. fra 2015 samværsdag (4./6.) om
cykler, trafik, førstehjælp – kaldet trafikskole.

Principper for skole-hjemsamarbejdet.
Hvem er på valg? 4 forældre. Lars Fabricius, Inger
M. Pedersen, Jens Rasmussen og Rune Therkildsen.
Kun Rune ønsker at genopstille.

3. Valg

Tina følger på, hvordan skolen får informationer fra
Skole og forældre.
Hvis der bliver valg, så bliver det elektronisk.
Valgmøde 5. maj 2014 kl. 17.00
4. Skolemad

Vi vender tilbage til emnet.

5. Principper
Alkoholpolitik
God skolestart
Overbygning
Inklusion
Trivselsplan
Kritik og klager
Brug af IT - endelig
6. Reform

Uddelt på mødet. Alle foldere er blevet revideret.
Alle er ikke vedtaget endnu. Der sættes dato på,
så man kan se, hvornår de er endelig vedtaget.
Sættes på næste gang til godkendelse.
Kommentarer sendes til Tina i god tid inden
næste møde.

Hvori består forældrenes ansvar for elevernes
læring?
Forsøger at orientere på forældreintra løbende.

Skoledagens struktur

Vi arbejder på, at alle elver får et skoleskema. Alle
elever møder kl. 8.00. Der skal være en fælles
pause i løbet af dagen. Undervisningen
tilrettelægges i moduler. Bevægelsen forsøges
tænkt ind i undervisningen. En del af den
understøttende undervisning tænkes som et bånd
i faglig læsning på alle årgange. Lektiecafe
tænkes som faglig fordybelse i 0. – 6- årgang og i
overbygningen som studieforberedelse.
Skal der være lektier i traditionel forstand? Langt
hyppigere elevfeedback.

Forældreansvar

Tages med næste gang

Evt.
Elevfrit punkt.

Jens Rasmussen/ Tina Westergaard

