
 

 

 

 

 

Harboøre Skole og Børnecenter 

Bestyrelsesmøde 

Dato: 2Onsdag d. 22.02.2022 

Afbud: Albert Jensen, Boris Loftager 

Fraværende: Notér fraværende  

Dagsorden Referat 

1. Siden sidst  

a. Formanden Jette ønsker at bringe begrebet ’dannelse’ op til drøftelse i bestyrelsen. 
Ledelsen forbereder sammen med Jette punktet til det kommende 
bestyrelsesmøde. 

b. Elevrådet Magnus og Line har været til møde i Lemvig, hvor de blev inspireret i 
forhold til elevrådsarbejde. De øvede sig blandt andet i argumentation. 

c. Børnecenter Alt personalet i børnehaven – undtagen Helle, har nu haft Corona. 
 
Legepladsen er blevet opgraderet, der er kommet hængekøjer, gynger og 
en ny rutsjebane. 
 
Dagplejen må nu igen komme på besøg, det nyder børn som voksne. Selve 
kontakten til dagplejen er meget vigtig og særligt i overgangen fra dagpleje 
til vuggestue. 
 
Børnehavens børn er i gang med at udfylde børnemiljøvurdering. Alle børn 
har lige afholdt fastelavnsfest og været i biografklub. 
 
Børnehaven har fået tildelt støtte til et barn i børnehaven, hvilket betyder 
at der er sat specialpædagogiskstøtte på i hverdagen. 
 
Inger Kloster er stoppet, da hun her fået en fast stilling og Rikke Knopper er 
ansat i hendes stilling. 
 
Børnehavens 50 års jubilæum gik godt, der var en klovn på besøg om 
formiddagen og om eftermiddagen, var der god opbakning til 
forældrekaffe. 



 

 

 

d. SFO SFO børnetallet falder, SFO’en er nu nede på 27 børn. 
 

 

e. Skolen Trivselsdagen fredag d. 04.03. Elevrådet har været omkring ønsker. Hele 
skolen skal på en mindre tur ud af huset, den endelige plan bliver lagt i 
denne uge.  
 
Trivselsindsatsen for de enkelte afdelinger ligger nu beskrevet. 
Trivselsteamet lagde sig i januar fast på emnet: Hvordan højner vi 
motivationen for at gå i skole - med særligt fokus på drengene. Alle 
afdelinger er kommet med deres bud på, hvordan de vil arbejde med 
emnet. Der vil blive evalueret på trivselsindsatsen senere i foråret. 
 
Y er pt. meget optaget af at de skal på skilejrtur. Der bliver pakket, handlet, 
lavet mad og forberedt. For de Y-elever der er tilbage på skolen, vil der 
blive arrangeret nogle anderledes dage ud af huset. 
 
Trivselsmålingen kører fra 01.03 – 20.03. 
 
Vi har igennem en pulje af IT-midler, købt nye projektorer (skærme) i 
overbygningen samt Y. 
 
9. kl. skal til Berlin i marts måned. 
  

2. Ønsker til møde med 
Familie og kulturudvalg 

Punktet drøftes kort og der kom følgende forslag: 
- Deltagers indflydelse på form og indhold kan drøftes på dialogmødet 
- En lærer nævner, om man som kommune tør/kan røre ved alle de test 
børn og elever skal igennem. 
- Bestyrelsen understreger vigtigheden af, at møderne bliver dialog og ikke 
monolog. 

3. Valg til bestyrelsen Valgmødet er d. 21.04.2022 
Institutionen ønsker at invitere til valgmøde under overskriften 
”Harboøre Skole og Børnecenter i år 2030” 
Bestyrelse godkender forslaget og opfordrer til at: 
- institutionen gør noget ud af at informere om at aftenen. 
- invitere nogle tilflyttere med til aftenen og evt. få dem til at fortælle, 
hvorfor de er flyttet hjem.  
- Ud over personer der er flyttet hjem, kunne det også være interessant at 
får den nye leder i hallen med, Helle Langer fra 18.b og evt. nogle af de 
østeuropæere, der har valgt netop Harboøre.   



 

 

4. Forslag fra de ældste 
elever i Y afdelingen 

De ældste elever i Y, ønsker at have sko på inden dørs lige som 
overbygningselever i almen.  
Bestyrelsen godkender forslaget. 

5. En tilfreds 
forældregruppe? 

Jette er optaget af, om institutionen kan mærke eftervirkninger af Corona. 
Her tænkes særligt på trivsel.  
Meldingen er, at helt overordnet er der ikke nogen mærkbar forskel, men 
at der selvfølgelig har været enkelte tiltag omkring enkelte elever pga. hele 
Coronasituationen.  
I forhold til fravær blandt elever og ansatte, har januar og februar i 2022 
været de absolut hårdeste måneder. Det har kunnet mærkes. at mange af 
de primære kræfter har været væk i kortere eller længere tid, men det 
lysner igen og store dele at personalegruppen og børnegruppen, har været 
igennem Corona. 

6. Resultat af budgetforlig 
2022 

Reduktion af undervisningstimetallet for 0.-3. klasse fra 1200 – 1100 timer. 
Dette afleder at SFO’s åbningstider bliver udvidet fra kommende skoleår. 

Bestyrelsen godkender planen for reduktionen. I hovedtræk går aftalen ud 
på at eleverne i IND får fri kl. 13.05 onsdag, torsdag og fredag. 

7. Minimumsnormeringer i 
børnehaven 

Helle fremlægger et overslag for konsekvenserne af minimumnormering i 
børnehaven. Det betyder at børnehaven på sigt har 152.000 kr. mindre at 
drive børnehave for. Børnehaven har pt. et overskud, hvilket betyder at 
overgangen til minimumsnormeringer bliver lidt mere skånsom. 

Næste bestyrelsesmøde Onsdag d. 23.03 kl. 19.00 

Punkter til næste 
bestyrelsesmøde 

Jette ønsker at drøfte begrebet ’dannelse’ 

 


