Harboøre Skole og Børnecenter
Bestyrelsesmøde
Dato:

23. marts 2022

Afbud:

Anne – Louise, Magnus, Line,

Fraværende: Notér fraværende

Dagsorden

Referat

1. Siden sidst
a. Formanden

Jette informerer om muligheden for at deltage i KB’s dialogmøde d. 5.
april 2022 – hun orienterer bestyrelsen via mail.

b. Elevrådet

Elevrådets repræsentanter består af 9.klasses elever og de deltager ikke
pga. studietur til Berlin.

c. Børnecenter

Lars Borst har skriftligt rost børnehaven for deres fine resultater i sprogvurderingerne, brevet blev læst op på mødet.
D. 20.04 tager hele personalegruppen på NEST-konference i Århus, forældrene i børnehaven bliver opfordret til at holde deres børn hjemme
og der bliver kaldt vikarer ind, til at dække de børn der har et pasningsbehov.
Der arbejdes med muligheden for at tage imod ukrainske flygtningebørn i børnehaven. Der arbejdes på en besøgsordning.
Malene venter sig og skal på barsel og der søges en vikar i hendes stilling.

d. SFO

SFO skriver et ugentligt nyhedsbrev, den bliver ikke læst af så mange
forældre, men får god feedback, af de forældre der læser nyhedsbrevet.
Der er pt. mange aktiviteter for SFO- børnene, hver dag de møder ind
kan de vælge imellem at gå i motorik, udendørs aktiviteter eller indendørsaktiviteter.
I SFO’en prioriterer man for øjeblikket et begreb, de kalder ”Tid til at
lytte”.
Pr. 1. maj har vi 26 børn i SFO’en.

e. Skolen

Skolen starter et 2-årigt projekt op i forhold til emnet teknologi-forståelse. Her skal nogle af skolens lærere på kursus på CFU i Herning i emnet og teknologi-forståelse skal på sigt blive en naturlig del af

Side 1 af 3

undervisningen ude på skolerne i kommunen. Projektet hedder Klima
Teknologi og (W)os
Der har været afholdt kommunalt møde på Harboøre Skole i foreningen
’Levende musik i skolen’. Foreningen arrangere kommunens skolekoncerter og var tilstede for at evaluere dette års koncerter.
Y-eleverne har været på ski i uge 10, en helt fantastisk tur, hvor alle elever kom på ski og alle elever oplevede at være en del af et helt særligt
fællesskab oppe på løjperne.
Ledelsen sagde i første omgang ja til at Tema Rynkeby måtte arrangere
et løb, hvor børn løber for børn, men har aflyst arrangementet igen, da
det ikke var et ønske blandt personalet.

2. Ukrainske flygtninge i
Harboøre

Orientering om betydning for Harboøre Skole og Børnecenter.
Alle skolesøgende eleverne starter op i modtagerklasser på Christinelyst
Skolen, efter modtagelsen vil eleverne blive sluset ud til deres distriktskoler. Børnehaven vil åbne dørene for de børn der er i børnehavealderen, det drejer sig i første omgang om 6 børn og deres mødre.

3. Kommende skoleår

Afkortning af skoledagens længde – mellemtrin og udskoling
Timetalsplan for kommende skoleår
Boris fremlægger planen for nedsættelse af skoledagens længde, overbygningen skal have korte dage tirsdag og fredag og indskolingen skal
gå i skole til kl. 14.00 mandag og tirsdag og til kl. 13.05 onsdag, torsdag
og fredag. Dette kan have den betydning, at der bliver en større til søgning til vores SFO.

4. Dannelse

Hvordan tænker vi dannelse som skole? Hvordan tænker vi dannelse ift
trivsel og læring? (Jette)
Jette kommer med et lille oplæg om emnet, der giver anledning til debat omkring begrebet ´dannelse’, herunder hvordan de enkelte bestyrelsesmedlemmer opfatter dannelse.

5. Forårsfest

Orientering
Skal bestyrelsen have ”en stand”?
Bestyrelsen beslutter at stå for servering af kaffe til forårsfesten i
’a kaffestuw’. Jette laver en plan for bemanding og sender rundt til bestyrelsen.

6. Valgmøde 21. april 22

Harboøre Skole og Børnecenter 2030
Fremskrivning af elev- og børnetal
Specialafdeling
Hvad rører sig politisk?
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Hvad kan vi gøre som skole ift at vende udviklingen?
Hvad kan lokalsamfundet gøre ift at vende udviklingen?
Udvikling af dagtilbuddet
En fortælling fra en tilflytter
Næste bestyrelsesmøde

Valgmøde torsdag d. 21. april 2022

Punkter til næste bestyrelsesmøde

Referat udarbejdet dato: 01.04
Christina Thusgaard Byskov
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