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Harboøre Skole og Børnecenter 

Bestyrelsesmøde 

Dato: Onsdag d. 27. oktober kl. 19.00 – 21.00  

Afbud:  

Fraværende:  

Dagsorden Referat 

1. Siden sidst  

a. Formanden Formanden  

b. Elevrådet Elevrådet deltager ikke på mødet. 

c. Børnecenter Pr. 01.12 er der 47 børn i børnehaven.  
Som noget nyt udfyldes spørgeskema ang. trivsel af børnene i børneha-
ven sammen med en pædagog . 
Malene er ansat i børnehaven pr. 01.10.21 – 01.07.22 
20. januar skal børnehavens personale på et NEST-kursus i Århus. Alt 
fastansat personel skal med og man opfordrer forældrene til at finde an-
dre pasningsmuligheder.  
Børnehavens personale holder fremadrettet personalemøde en gang 
hver 6. uge i stedet for en gang hver 4. uge. 
 

d. SFO Etablering af Y-SFO 
Efter et stigende behov for støtte til Y-elever i SFO, er der nu etableret 
en ’Y SFO’, der som udgangspunkt har base i Y. Børnene i ’Y SFO’en kan 
deltage i aktiviteter i almen SFO – alt efter dagsform. 
SFO’ens forsøg med at gå i skovhulen om mandag blev ikke den succes 
personalet havde håbet på og initiativet er sat på standby indtil foråret, 
hvor det måske tages op igen. 
D. 27.10 havde SFO’en halloweenfest med stor succes. 
SFO’en har fået en ekstrabevilling møntet på trivsel og pengene går til 
en forestilling med en klovn der mimer.  
SFO’en har pt. 32 børn og har en minimumsnormering på  40.  

e. Skolen Der er i den senere tid afviklet aktiviteter, der har været udsat pga. Co-
rona, så som lejrskoler, kurser og stævner.  
Onsdag d. 10.11 har skoledelen et langt personalemøde, hvor der skal 
arbejdes med forventningsbaseret klasseledelse.  
Trivselsteamet har haft møde og det er vedtaget, at der skal arbejdes vi-
dere med emnet ’Støtte og inspiration’. 
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2. Sorgplan  I uge 41 oplevede vi desværre et behov for brug af vores sorgplan. Sorg-

planen vedhæftes som bilag og drøftes på mødet.   

 

Sorgplanen drøftes og der vedtages ikke ændringer, udover at det skal 
rettes til, at vi nu er en landsbyordning. 

3. Data i skolen Gennemgang af relevant data-materiale – trivselsmåling, nationale test, 

afgangsprøver. 

Boris og Christina gennemgår data og udvikling over år fra de tre områ-
der: Elevfravær, Trivselsmåling og Nationale test. Fraværet er dalende 
og den generelle trivsel er stigende, hvilket er to positive tendenser.  

4. Mobilpolitik Orientering om de enkelte afdelingers mobilpolitik.  

Er der behov / ønske om en yderligere ”stramning”? 

Bestyrelsen ønsker pt. ikke yderligere ”stramning”, men ønsker at drøfte 
emnet i foråret 22 med henblik på evt. ændringer af politikken i skole-
året 22/23. Bestyrelsens ønsker peger i retning af, at eleverne ikke må 
bruge mobilen i løbet af skoledagen - hele ugen. 

5. Økonomi  Orientering om den aktuelle økonomi,  

 

Skole, børnehave og SFO kommer ud med et samlet overskud på 5,00% 

af budgettet på 28.139.412 kr. 

 %, hvilket er inden for den grænse der må overføres til det nye bud-
getår. 

6. Skolebestyrelsesvalg 

2022  

Orientering om proces og en foreløbig tilkendegivelse fra nuværende 

medlemmer om de ønsker at genopstille 

 

Enkelte bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke at genopstille. Den endelige 
tilkendegivelse skal falde i foråret, da der er valg til bestyrelse i juni 22. 
Bestyrelsen opfordres til at finde evt. afløsere for de repræsentanter der 
trækker sig. 

Næste bestyrelsesmøde Torsdag d. 18.11.2021 

Punkter til næste bestyrel-

sesmøde 

Notér punkter til næste bestyrelsesmøde  

 

 

 


