Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 5. december 2019 kl. 1700
på Harboøre Hotel
SANG:
Afbud: Birgitte
FRAVÆRENDE:
1. Siden sidst
a. Formanden
Jette C har kontaktet Redningsringen for et tilbud på en flytning af den gl. Lærkeredepavillion. Pavillionen skal flyttes til det nuværende Skovhulen.Jette har endnu ikke hørt fra redningsringen.
b. Elevrådet
Elevrådetdeltog ikke i skolebestyrelsesmødet
c. Børnecenter - personalesituationen
Børnehaven er godt i gang med juleri, børnehaven havde klippedag d. 29.11, det var en
god dag med mange besøgende. Børnehaven medvirker i årets krybbespil sammen med
de mindste i skoledelen.
d. SFO – personalesituationen
SFO er pt. velfungerende, der er gode aktivitetstilbud, hvilket kan lade sig gøre, efter man
har skabt et tilbud for Y eleverne. En forældre udtaler at børnene tilvælger SFO’en, fordi
der er gode aktiviteter.
e. Skolen – personalesituationen,
Sammenlignet med sidste år, har hele institutionen et lavt sygefravær i perioden aug. –
sep. 2019. Helt præcis 56 dage mindre sygdom blandt personalet, end samme periode sidste 2018.
Initiatiativet omkring elevsamtale er begyndt at rulle ud i praksis, de fleste teams har allerede afholdt de første samtaler, og der bliver arbejdet med emnet i trivselsteamet og så var
det et emne på personalemødet d. 04.12.19.
Initiativet omkring medbestemmelse er også ved at rulle ud i praksis og klasserne har arbejdet med emnet på forskellige måder, og vi tager fat i emnet igen til foråret.
Klippedag d. 29.11 er godt overstået, der var et godt fremmøde.
I december holder skolen fællessamlinger om mandagen, hvor vi tænder adventskransen,
synger julesange og hører forskellige musiske indslag fra forskellige klasser.
Torsdag d. 19.12 har vi fælles julefrokost i Harboøre Centeret og d. 20.12 går alle i kirke kl.
10.30. og overbygningen slutter dagen af med en julefest for alle elever.

2. Kostpolitik – se bilag
Revideret udkast til Kostpolitik forelægges bestyrelsen.
Bestyrelsen godkender enstemmigt kostpolitikken

Kostpolitik.docx
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3. Røgfri skoletid
Lemvig Kommune har røgfri arbejdstid. Ledelsen ønsker, at Harboøre Skole og Børnecenter
fremadrettet indfører Røgfri Skoletid. Pt har vi – så vidt vi ved – ingen, som ryger i skoletiden,
men skulle det ske fremadrettet, så vil vi være klædt på til at håndtere situationen.
Bestyrelse godkender og skolen arbejder videre med projektet.

4. Principper for undervisningens organisering – se bilag
Principperne forelægges bestyrelsen.
Principperne for undervisnings organisering blev godkendt af en enig bestyrelse.

Principper for
undervisningens organisering.docx

5. Orientering om indgået Dialogaftale med direktør Lars Borst Hansen – se bilag
Kort orientering om proces og indhold.
Dialogaftalen binder sig meget op på tiltag der allerede fungerer på institutionen. Aftalen mellem politikere og institution løber i 2 år.

Dialogaftale
Harboøre Skole og Børnecenter.docx

6. Møde med Harboøre Centeret – se bilag
Bestyrelsen har modtaget vedhæftede brev. Drøftelse af indhold og beslutning om hvem der deltager i mødet d. 23. januar kl. 19.
Bilaget bliver drøftet og det aftales at Jette Christensen og Boris Loftager afholder møde med hallen i januar 2020.
7. Pulje til frivillighed
I forbindelse med budget 2019 blev der afsat en pulje på 400.000 kr. årligt til at understøtte samarbejdet med frivillige ind i de kommunale institutioner. Der blev oprindeligt søgt midler til ansættelse af en kommunal frivilligkoordinator, men politisk ønskede man en pulje til initiativer i stedet.
Formålet med mødet er at finde ideer til udmøntning af puljemidlerne for 2020. I må derfor meget gerne afsøge mulige initiativer til inddragelse af frivillige i jeres bagland, som kræver økonomisk understøttelse for at komme i gang.
Til januar lægges en sag op til politisk behandling med forslag til prioriteringskriterier for udmøntning af puljen og
det anbefales, at puljen udmøntes administrativt på baggrund af kriterierne. Når kriterierne er godkendt sende jeg
dem rundt til jer alle.
Drøftelse af ovennævnte.
8. Evt.
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9. Punkter til dagsordnen d. 20.01.20
Bestyrelsen er blevet kontaktet i forhold til projekt ’Børn løber for børn’, der afholdes den sidste fredag inden påske. Projektet er støttet af Team Rynkeby. Det skal drøftes på bestyrelsesmødet, hvorvidt skolen ønsker at være en del af projektet, og hvad skolen gør fremover, når den får sådanne
henvendelser ude fra.
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