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SANG:  
Afbud: Albert, Katja, Christina 
FRAVÆRENDE:  
 
1. Siden sidst 

a. Formanden 
b. Elevrådet 

Elevrådet har været samlet med elevrådsmedlemmerne fra andre skoler i Lemvig Kommu-
ne. Mødet blev afviklet hos os, og eleverne lærte lidt om, hvordan man kunne tale for større 
forsamlinger. En god dag. Elevrådet går snart i gang med at planlægge juledisk. En ok til-
fredshed med den nye ringetone – klart bedre end den tidligere.  

c. Børnecenter - personalesituationen  
En god tid i børnehaven lige nu. Der er god ro i grupperne. 
I efterårsferien var der et stort frafald af børn i forhold til tilmeldte. Vi drøftede vores mad-
ordning.  

d. SFO – personalesituationen,  
Både børn og personale trives med at være blevet delt op i Y og almen. Lea har plejeorlov. 

e. Skolen – personalesituationen,  
Vi er kommet godt i gang med AULA, Ledelsen afvikler pt teamsamtaler med klas-
ser/grupper, Århus-turen med 4.klasse bliver 600 kr. dyrere af, at vi går fra to overnatninger 
til en overnatning pga vi mister gratis transport. Det fastholdes med et døgn, da der spares 
på lærertimer. Julefrokost i hallen gentages med en ekstra-udgift for skolen på ca. 6.000 kr. 
da vi betaler for forskellen mellem alm takst og det forhøjede beløb til julefrokosten samtidig 
med at der betales for de ansatte.  

 
2. Kostpolitik – se bilag  

Udkast til Kostpolitik forelægges bestyrelsen. Kommentarer, rettelser og andet modtages.  
Der var ønsker i bestyrelsen om, at politikken ikke indeholder forventninger eller ønsker til 
hjemmet i forhold til kost. Gruppen laver derfor et udkast til ny gennemlæsning.  
 

3. Økonomisk overblik fra 2015 og frem  
Diverse budgettal og procenter fremlægges fra 2015 og frem.  
Der fremlægges et dokument, hvor det fremgår, at det samlede overskud i 2015 var 2.143.634 
kr. og det forventes med udgangen af 2019 at være 600.274 kr. Både Skole, SFO og Børne-
have forventes at komme ud med overskud i 2019.  
 

4. Principper for SFO (HHK) – se bilag  
Udkast til principper for Harboøre Skole og Børnecenters SFO fremlægges og drøftes.  
Gennemgået og godkendt med få rettelser. 
 

5. Principper for lejrskoler / skolerejser (BL) – s e bilag 
Vedhæftede Principper for lejrskoler og skolerejser er tidligere godkendt i bestyrelsen for Har-
boøre Skole og Børnecenter. Ledelsen har et ønske om, at få følgende tilføjet som afslutning 
på dokumentet:  
Som hovedregel deltager Y-elever kun i lejrskoler/s kolerejser med Y-klassen.  
Såfremt en elev er integreret ud i almen i majorite ten af timerne kan lejrskole/skolerejse 
med almen overvejes. 
Tilføjelsen godkendes i bestyrelsen, og herefter rundsende dokumentet til orientering til alle 
forældre i Y-klassen.  
 

6. Dialogmøder  
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Dialogmøde for skoleområdet. Til-framelding til mødet. Såfremt man ikke kan deltage i dialogmø-
det er der mulighed for input og holdning til temaet. 
Til dialogmødet d. 29. oktober deltager følgende; Jette, Albert, Ann-Louise, Peter, Sanne, Christi-
na, Boris.    
 
Dialogmøde for dagtilbud – Sæt venligst X i kalenderen d. 19. november, dagsorden følger.  
 
 
 
 

7. Evt.  
Det besluttes, at aflyse næste skolebestyrelsesmøde d. 21/11, da der er dialogmøder både d. 29. 
oktober(skole) og 19. november (dagtilbud). I stedet udvides julefrokosten d. 5. december med ca. 
1,5 time, så vi starter med møde ca. kl. 17 og påbegynder julefrokost ca. 18.30.  

 
 
 
 


