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Afbud: Jacqueline       Syg:  
FRAVÆRENDE:  
 
Alle bedes være klar via linket kl. 19.00 – måske logge på lidt før. Ved tvivl, så skriv eller 
ring til BL 2160 5371.  
Husk vebcam – husk Chrome 
 
 
1. Siden sidst 

a. Formanden 
 

b. Elevrådet – udgår da elevrådet ikke deltager  
 

c. Børnecenter - personalesituationen  
 
Børnecenteret er kommet godt i gang, det er lykkes at skabe en hverdag i overens-
stemmelse med retningslinjerne. Dette skyldes ikke mindst et hårdtarbejdende per-
sonale, der har vist et stort engagement. Hele personalegruppen mødte ind tirsdag 
d. 14.04 og havde dagen til at gøre institutionen klar, her blev det også endelig be-
stemt at Valmuen skulle have base i den gamle Lærkerede-pavillon og at Mælkebøt-
ten blev i vanlige omgivelser. En af de positive følger med den nye hverdag er at de 
voksne ikke har mødeaktivitet eller andet, der kræver deres tid og er meget tilstede 
ved børnene.  
 

d. SFO – personalesituationen 
 
SFOen kører på et lavt blus, antallet af børn der benytter sig af tilbuddet er pt. lavt, 
hvilket giver mulighed for at tage sig ekstra godt af de børn, der så kommer. 

  
e. Skolen – personalesituationen 

 
Skolen er kommet godt i gang, det er lykkes at skabe en dag i overensstemmelse 
med retningslinjerne. Dette skyldes ikke mindst et hårdtarbejdende personale, der 
har vist et stort engagement fra dag et. Fagligheden er for en stund sat i baggrun-
den, og det handler om at skabe en god hverdag, inden for sundhedsstyrelsens ret-
ningslinjer. 
Skolen håber på at den nye hverdag også kan bringe nye vaner med ind i hverda-
gen efter Corona, voksne og børn søger meget ud i lokalområdet og lokalområdet 
har været enorm tjenstvillige i forhold til at sætte lokaler til rådighed, hvilket skolen er 
meget taknemmelig for. 
9. kl. skal som bekendt ikke op til folkeskolens afgangsprøve, men skolen planlæg-
ger med, at eleverne skal op til tre interne prøver med intern censor, hvor resultatet 
af prøven skal være retningsgivende for årskarakteren. Eleverne skal op i fagene 
dansk, engelsk og naturfag. 8. kl. skal også op i årsprøver som vanligt. 
 

 
2. Corona-orientering 

Fra Børnehave 
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Fra SFO 
Fra Skole 
 
Dette punkt er beskrevet inde under ’Siden sidst’ 
 

3. Madordning fra aug 2020 
Orientering om tilbud fra Madværket – se bilag. 
 

Madordning VOX 
HArboøre 23.04.20.pdf 
 
På bestyrelsesmødet d. 20.01 blev det besluttet at ledelsen skulle undersøge mulighe-
derne for levering af skolemad. Wærket i Thyborøn er kommet med ovenstående tilbud. 
Tilbuddet blev drøftet på mødet, og der er stor enighed om at sige ja til samarbejdet 
med Wærket i forhold til levering af skolemad og mad til børnehaven. 
Bestyrrelsen anbefaler at: 

- der skal være et fremtidigt samarbejde med Wæket i Thyborøn 
- skolen skal have skolemad tre dage i ugen mandag, onsdag og fredag. 
- børnecenteret skal have mad hver dag fra Wærkwr i Thyborøn 
- elever i overbygningen skal have mulighed for at købe SMS- mad i Harboø-

recenteret de dage, der ikke leveres mad fra Wærket i Thyborøn. 
   
4. Valg til Bestyrelsen for Harboøre Skole og Børne center 

Seneste nyt; Vi afventer stadig nyt fra ministeriet, og foretager os ikke noget inden vi 
hører nyt.  
 

5. Tidligere børnehave  
Nedrivning og anlæggelse af ny vej/sti/p-plads.   
 
Planen for anlæg af ny vej og sti om til Pyramiden i forbindelse med nedrivning af den 
gamle børnehave drøftes. Helle stiller sig undrende overfor, at den nye vej bliver plan-
lagt til at ligge tæt på Børnehaven, og det aftales, at der indgås en nærmere dialog med 
miljø og teknik.  En forældrevalgt stiller også spørgsmålstegn ved, om Y-børn SKAL af-
leveres ved døren, eller om det ikke er muligt at aflevere dem ved Hallens parkerings-
plads, hvilket skolen ikke kan se som en mulighed. Det nævnes også, at det vil være 
hensigtsmæssigt at lave en anden indgang gennem stakittet til børnehaven, hvilket og-
så vil blive taget med videre i processen. 
 

6. Økonomi 
Endeligt resultat for 2019 – forventninger til 2020 
 
Bestyrelsen orienteres kort omkring institutionens økonomi, der samlet set kommer ud 
med et overskud på 1,3 million kroner i 2019 og et forventer samlet overskud på 
329.000 kroner i 2020. 
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7. Evt. 
 

 
NOTE: 
Personalesituationen er ikke beskrevet i referatet, da referatet skal offentliggøres på hjemme-
siden  


