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SANG:  
Afbud:  
FRAVÆRENDE:  
 
1. Siden sidst 

a. Formanden – udgår 
 

b. Elevrådet 
 

Laurits Olesen fra 9. kl og Jonas Hummel fra 8. kl deltager fremadrettet i bestyrelsesmø-
derne som repræsentanter for elevrådet. 
 
Elevrådet har deltaget i det årlige kommunale elevrådsmøde på Lemvig Kommune, emnet 
for dagen var medbestemmelse og hele elevrådet fra Harboøre Skole deltog.  
 
D. 4.10 skal Laurits og Jonas på en workshop dag med andre formænd og næstformænd 
fra skolernes elevråd i Lemvig Kommune. Workshop dagen foregår på Harboøre Skole og 
børnecenter. 
 
Elevrådet har haft møde, hvor emnet medbestemmelse blev drøftet. Elevrødder fik blandt 
andet til opgave at lave deres egen lille undersøgelse i forhold til medbestemmelse.  
 
Elevrådet har et ønske om et anden ringetone i overbygningen og BL lover at gøre noget 
ved ønsket. Elevrådet har også et ønske om at få et tekøkken eller lignende i overbygnin-
gen, dette bringer CT videre til koordinatoren i overbygningen og beslutningen om, hvorvidt 
der skal oprettes tekøkken eller ej, lægger hos lærerene i overbygningen. 
  

c. Børnecenter – personalesituationen 
 
Pr. 01.10 er der 37 børn i børnehaven 
 
Pr. 01.11 er der 39 børn i børnehaven 
 
Malene er tilbage og Andreas er officiel færdig med sin periode som medarbejder, men har 
fået lov til at forsætte, indtil han er i andet job. 
 
Rikke Rugby fra Lemvig Kommune er til stede i børnehaven hver torsdag, hvor hun arbej-
der med sproglig opmærksomhed, særligt i forholdt til de tosprogede. 
 
Børnehaven er startet på filmklub.  
 
Børnene fra børnehaven besøger plejehjemmet en gang i måneden med stor succes både 
for store og små, 
  

d. SFO – personalesituationen 
 
SFO har pt. 42 børn 
 
SFO’s nye struktur i forholdt til Y-børn har været en gevinst for y-børn såvel som almene 
børn. SL fra bestyrelsen nævner, at det som medarbejder er langt mere optimal at kunne 
give Y-børnene den struktur og de rammer, som de har brug for. Det nævnes også af for-
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ældre til et almenbarn, at der er faldet mere ro på i SFO-tiden, almenbørnene føler sig mere 
trygge. 
 
 

e. Skolen – personalesituationen 
 
Skolen har gennemført årets forældremøder og der er general tilfredshed med formen, det 
er en god ide at holde forældremøderne afdelingsvis. Dog kan det være en udfordring, hvis 
man har to børn i samme afdeling og begge forældre ikke har mulighed for at være tilstede. 
PØ siger det giver rigtig god mening som faglærer, da man kan besøge flere klasser på 
samme aften. Det nævnes også at skolen skal være opmærksom på, at samle op på evt. 
drøftelser, der ikke er afsluttet ved forældremødet. 
 
Trivselsteamet har haft deres første møde d. 28.08, hvor det blev besluttet at skolens over-
ordnede indsats for skoleåret 19/20 er medbestemmelse. 
 
De medarbejdere der er på Autismepilotuddannelse er i vejledningsfasen i forhold til deres 
opgave og afslutter deres uddannelse i februar 2020. 
 
Skolen har gennemført projekt ”Alle børn i Harboøre cykler”. Projektet endte med at sko-
lens elever samt personaleti tilsammen cyklede 4650 km. 
 
D. 31.08 havde skolen en fælles personaledag, hvor hele personalegruppen var aktive 
sammen med det sociale som mål. Dagen sluttede med middag på Harboøre Hotel. Der 
har være rigtig god respons på dagen fra medarbejderne. 
 
Skolen har modtaget en opsigelse fra en medarbejder, der blev ansat fra starten af dette 
skoleår. Skolen dækker timerne internt og med timevikarer.  
 
 
 
 

 
2. Valg af formand og næstformand (BL) 

Fra forretningsordenen:  
a. Valg af formand og næstformand 
På første møde i et nyt skoleår konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand 
valgt iblandt de forældrevalgte. Formand kan vælges for fleksible perioder, 2 år af gangen, så-
fremt bestyrelsen ønsker det. 
 
Bestyrelsen afholdte valg til formand- og næstformandsposten og valget var enstemmigt. 
Formand: Jette Christensen 
Næsteformand: Albert Jensen 
 

3. Forretningsorden – se bilag (BL) 
Godkendelse af ændring i forretningsordenen ift beslutningsreferat.  
 
Forretningsorden godkendes på mødet, dog opstår der på mødet et spørgsmål i forhold til 
hvem der er stemmeberettiget i bestyrelsen, dette undersøger BL og den endelige forretnings-
orden er vedhæftet dette referat. 
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Forretningsorden.do
cx  

 
4. Styrkede læreplaner i Børnehaven (HHK)  

Orientering om proces og foreløbigt produkt 
 
Helle Hallengren fremlægger processen omkring indførelsen af styrkede lærerplaner. Børnehaven 
er godt i gang med processen og forventer at kunne begynde at arbejde skriftlig med planerne i 
juni 2020. 
  

5. Trivselsmåling og Antimobbestrategi – se bilag (CT)  
 Kort gennemgang af trivselsmåling og anti-mobbestrategi. 
 
CT gennemgår trivselsmålingerne med fokus på positive og negative tendenser. CT gør også re-
de for hvordan der arbejdes på elevplan, klasseniveau og skoleniveau med trivselsmålingen. 
 
Kort gennemgang af antimobbestrategien. Der forsåles en ændring i begrebsafklaringen af mob-
ning og det endelige udkast er vedhæftet dette referat.  
 

Antimobbestrategi 
2019.docx  

 
 

6. Principper for Skole/hjem-samarbejdet – se bilag  (Jette) 
Fremlæggelse, drøftelse og evt. beslutning ift principperne.  
 
Jette fremlægger principperne. Der er enkelte forslag til ændringer og de endelige principper er 
vedlagt dette referat. 
 

Princip for skole hjem 
samarbejde.docx  

 
 
7. Økonomi (BL) 

Orientering om forventning til 2019 – og evt. 2020.   
 
BL orienterer om et forventet underskud på 73.034. Dette skyldes primært, at vi overforbruger en 
lille smule på lønkontoen samt at skolen er ikke får de midler der er budgetteret med, pga. en ud-
ligningsmodel i Lemvig kommune. Skolen vil grundet det lille underskud være mere opmærksom 
på forbrug.  
 

8. Evt.  
 
Der har været en forældrehenvendelse i forhold til, om eleverne i overbygningen bevæger sig det 
de skal, hvilket vi som skole mener at kunne stå inde for, da de 45 minutter pr. dag er et gennem-
snitligt tal. I samme forældrehenvendelse bliver der også sat spørgsmålstegn ved kageordning, 



Bestyrelsesmøde 
 Tirsdag d. 24. september 2019 kl. 19 00 

 

07-11-2019 S:\Skolebestyrelsen\2019-20\Referat\Referat 24.09.19.doc 

 

her henvises til skolens kostpolitik samt de beslutninger der bliver truffet på klasseniveau ang. 
emnet. 

 
     Det drøftes at lejrskoleprincipper  med fordel allerede kan introduceres første gang ved skolestart. 
 
    Albert Jensen ønsker budgettal fra 2017 ved budgetopfølgning, så tallene kan sammenlignes et år 
længere tilbage, dette sker fra næstkommende budgetopfølgning. 
 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: onsdag d. 23. oktober 2019 
 

•••• Principper for SFO 
•••• Principper for undervisningens organisering 
•••• Principper for lejrskoler 
•••• Kostpolitik 

 
 
 
 


