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Harboøre Skole og Børnecenter 
Bestyrelsesmøde 

Dato: 30. maj 2022 

Afbud: Lisbeth Fomsgaard 

Fraværende: Elevrådsrepræsentanterne  

Dagsorden Referat 

1. Siden sidst  

a. Formanden Bestyrelsen tager afsked med Ann-Louise, Albert og Mette 

b. Elevrådet Deltager ikke i mødet. 

c. Børnecenter Børnehaven har modtaget 6 Ukrainske børn og en mere er på vej. Irina 
er ansat til at være omkring børnene. 3 af de Ukrainske børn har ønsket 
at starte op i 0.kl. i skoleåret 22/23. Forældrene er taknemmelige for at 
børnehaven har taget imod de Ukrainske børn fra begyndelsen af deres 
ophold i DK. 

Storklubben er på besøg i 0.kl. , hvor de indgår i skoleaktiviteter. 
 
Liam på 20 år fra Nissum er ansat i Mælkebøtten og er allerede faldet 
godt til.  
Malene er gravid og der søges en vikar for hende. 

Børnehaven deltager i et arrangement ved Klimatoriet, hvor der vil 
være fokus på affaldsindsamling ledsaget af forskellige musikalske ind-
slag. Der deltager 600 børn fra dagpleje og børnehaver i Lemvig Kom-
mune.  

d. SFO 5-6 nye SFO børn til august 2022 – der vil stadig være en Y-SFO i skole-
året 22/23.  

e. Skolen -YG2 på koloni og er hjemvendt efter en succesfuld tur. 
-9. kl. sidste skoledag gik efter planen med ’karamelkast’ fra taget og 
show i hallen. 
-Skriftlige prøver fra 2. – 4. maj forløb efter planen.  
-Pizzamøde – et møde for kommende 0.kl. blev afholdt tirsdag d. 24. 
maj 
-Sommerkoncert onsdag 0.- 5. kl. + 3 grupper fra Y 
-Strandrensning torsdag d. 2. juni – alle elever der deltager modtager 50 
kr. til klassekassen. 
-Skolen skal ikke forvente Ukrainske elever før det ny skoleår 22/23. 
-Fagfordeling er på plads og der lægges nu skemaer for kommende sko-
leår. 
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2. Økonomi Kort orientering om økonomi og bevæggrund for stillingsopslag 
Det er besluttet at vi ansætter en lærer til kommende skoleår og vi har i 
skrivende stund ansat Rebecca Clemmelsen. 

Skoledelen regner med et forventet underskud på 400.000 kr. 
Børnehaven regner med et forventet overskud på 550.000 kr. 
SFO regner med et forventet overskud på 350.000 kr. 

3. Børnemiljøvurdering 
BMV - børnehaven 

De 4-5 årige har deltaget i børnemiljøvurdering.  Connie har gennemført 
mange af spørgerunderne. 24 børn har svaret på spørgsmålene.  

Tilbagemelding på BMV:  
 - Alle børn, med undtagelse af én, er glade for at gå i børnehave og gi-
ver udtryk for, at de har gode venner. 
 - Børnene oplever medbestemmelse og mulighed for, at lege med dem 
de har lyst til at lege med. Børnene er trygge ved de voksne og føler de 
bliver lyttet til. I forhold til skæld ud, er der enkelte der føler, de får 
skæld ud. 
 - Børnene oplever rammerne som gode og de er meget tilfredse med 
legetøjet. Børnene har mulighed for at finde steder, hvor de kan slappe 
af.  
 - 50% af børnene synes der er larm i børnehaven, dette opstår i spids-
belastningsperioder, når de eksempelvis skal ud og ind fra legepladsen. 

Indsatsen i forhold til resultaterne, planlægges på kommende perso-
nalemøde. 
 

4. Harboøre Skole og Bør-
necenters fremtid 

Hvordan ser du Harboøre Skole og Børnecenter om 5 år? 10 år? 20 år? 
Udfordringer / muligheder 

- Alle bedes forberede et ganske kort indlæg 1-2 minutter – 
og her menes alle – forældrerepræsentanter, medarbejder-
repræsentanter, ledelse, elevråd 
 

Alle i bestyrelsen fik mulighed for at komme med deres ideer til skolens 
fremtid – forslagene var mest koncentreret omkring en evt. etablering 
af en vuggestue, samt hvordan skolen kan få indflydelse på den kom-
mende omstrukturering af overbygningsstrukturen i Lemvig Kommune. 
 

5. Eventuelt Der var ingen punkter til eventuelt. 

Næste bestyrelsesmøde August 2022 

Punkter til næste bestyrel-
sesmøde 

 

 

 


