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SANG: Sneflokke kommer vrimlende
Afbud: Anne Louise
FRAVÆRENDE:
1. Siden sidst
a. Formanden
Jette gør opmærksom på indbydelsen til skolebestyrelsesseminarer 2020.
Jette har fåret et tilbud fra Redningsringen på at flytte den gl. Lærkerede til den matrikel,
hvor skovhulen ligger pt. BL går videre med tilbuddet og går i dialog med kommunen.
b. Elevrådet
31.01 skal Jonas og Laurits til fælles kommunal elevrådsmøde. Her får de besøg af organisationen Danske skoleelever og de skal arbejde med emnet – synliggørelse af elevrådet.
Elevrådet er blevet informeret om projekt Røgfri skoletid og synes det er en god ide.
Juledisk gik godt.
Elevrådet ønsker sig et cykelskur og har videre et ønske om, at taxaerne til Y-klassen tager
mere hensyn til de cykelister, der er mellem Pyramiden og Hallen. Ledelsen vender tilbage i
forhold til problematikken.

c. Børnecenter
01.03 er der 45 børn indskrevet i børnehaven – 7 af børnene er indskrevet i Lærkereden.
Børnehaven har haft besøg af arbejdstilsynet og besøget ednte i en grøn smiley.
d. SFO
SFO har holdt gallafest for alle børnene, en god aften med konfetti, dans og pizza.
e. Skolen
Hele institutionen kommer ud med et overskud i 2019 på 1,3 million.
Det dalende børnetal i Harboøre ser ud til at stagnere, der er født flere børn end ventet og
antallet af tilflyttere stiger også.
Skolen gennemfører trivselsmålingen i perioden 01.03 – 20.03 og har den årlige trivselsdag
fredag d. 6. marts.
9.kl. har afholdt digitale terminsprøver i FP9.
2. ”Rynkeby-problematik”
Drøftelse af og endelig beslutning ift Rynkeby-problematikken.
Skal Harboøre Skole og Børnecenter afsætte tid og ressourcer til ”udefra-kommende projekter”. Med ”udefra-kommende” menes projekter, som ikke er et ønske som er opstået bland ansatte.
Problematikken drøftes, og der er enighed i bestyrelsen om, at lignende initiativer ikke skal løftes op på bestyrelsesniveau, men fremlægges for ledelsen, hvorefter det er op til ledelsen at
afgøre, om der skal arbejdes videre med initiativet.
3. Ophør af madordning pr. 26/6-2020
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Med udgangen af dette skoleår ophører den nuværende madordning. Harboøre Centeret har
givet udtryk for, at de gerne ville fortsætte med at tilbyde SMS-mad, og har et ønske om at
ordningen udvides til Mellemtrinnet.
Skal Harboøre Skole og Børnecenter afsøge andre muligheder for en madordning?
Hvordan løses vi problematikker ift mad i børnehaven?
Ordningen drøftes, og det aftales at ledelsen undersøger forskellige scenarier for levering af
mad til Harboøre skole og børnecenter og fremlægger disse for bestyrelsen ved et kommende
bestyrelsesmøde.
4. Valg til Bestyrelsen for Harboøre Skole og Børnecenter – se bilag
I 2020 skal der afvikles valg til Bestyrelsen jf vedhæftede plan.
På mødet nedsættes en valgbestyrelse bestående af Jette Christensen og Boris Loftager, hvor
første opgave vil være at lave en tidsplan for bestyrelsesvalget.
5. Kommentarer til Kvalitetsrapporten – se bilag
Bestyrelsen skal udtale sig til vedhæftede kvalitetsrapport, primært de resultater der er opnået.
Bestyrelsen kom med input til Kvalitetsrapporten og Jette sammensætter et svarbilag til rapporten, der sendes til kommunen.
6. Evt.
Næste møde er d. 25.02 kl. 19.00
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