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SANG:  
Afbud: Jette Christensen, Helle Hallengreen Kristensen, Jacqueline, Mette Nygaard.  
FRAVÆRENDE:  
 
1. Velkommen til Bestyrelsen for Harboøre Skole og Børnecenter 

En særlig velkomst til nye medlemmer af bestyrelsen:   
Peter Ørts – lærer på mellemtrin og udskoling 
Susanne Liebum – pædagog i specialafdeling og SFO 
Kort præsentation af hver enkelt.  
 
De 7 tilstedeværende præsenterer sig for hinanden og vi gentager præsentationen til kom-
mende bestyrelsesmøde. 

 
2. Siden sidst 

a. Formanden – udgår 
 

b. Elevrådet – Udgår – (Der er elevrådsvalg i uge 36) 
 

c. Børnecenter - personalesituationen  
• Lea kommer tilbage fra barsel i uge 43. 
• Helle H har flyttet nogle af Rikke F’s timer fra Mælkebøtten og ned i Lærkereden. 

 
d. SFO – personalesituationen, Y-SFO 

• SFO’en ansatte inden sommerferien Ida Herping, som ud over timer i SFO’en og-
så har støttetimer i YG3 samt skolens 4. kl. 

• SFO’en er kommet godt i gang med deres Y-SFO, som er en separat enhed i 
SFO’en bestående af børn fra Y-klassen. Y-SFO har også primært pædagoger fra y-
klassen, hvilket giver en god og tryg sammenhæng for børnene. Y-SFO holder til i 
det gl. motorikrum der ligger op ad trappen over for kontoret.  

 
e. Skolen 

• Skolen ansatte før sommerferien Margit Larsen, hun læser idræt i overbygningen 
og er tilknyttet mellemtrinnet i Y. Margit er koblet på en mentorordning sammen med 
Susanne S, for at sikre hun får en god start. 

• Skolen har modtaget en polsk pige i 4. klasse, der ud over almindelig undervis-
ning, modtager undervisning i dansk som andetsprog af Dorte Lauritsen 

• Lemvig Kommune har startet et skoleværingsprojekt op, hvor skolerne er forpligtet 
på at være særlige opmærksom, på de elever der har meget fravær. Skolerne skal 
reagere, når et barn har 20% fravær over en vis periode. Der vil derefter blive sat et 
møde op med eleven, forældrene, en repræsentant fra skolen og det udvalg i BFC 
der arbejder med skoleværing og derefter udarbejdet en handleplan.  

• Projekt ”Alle børn i Harboøre cykler” er et lokalt projekt på  Harboøre Skole og 
Børnecenter og kører i perioden 2. – 15. sep. hvor elever og personale skal se hvor 
langt de kan cykle tilsammen. Projektet sluttes af fredag d. 15. sep. kl. 11.50, hvor 
det endelige kilometertal bliver opgjort. 

• Lørdag d. 31.08 har holder Harboøre Skole og Børnecenter en fælles personale-
dag fra 11.00-21.00, dagen skal foregå i nærmiljøet og slutter af med middag på 
Harboøre Hotel. 

• Glasgangen har fået et billedgalleri af kendte forfattere, videnskabsmænd etc. – 
kig endelig forbi. 
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• Overbygningen havde introdag d. 22.08, hvor Lemvig Ungdomsgård var medar-
rangør af dagen. Eleverne afprøvede SUP,, cross og teambuilding og sluttede da-
gen af med fællesspisning på skolen – dagen bliver rost af eleverne. 

 
3. Forretningsorden – se bilag 

Forretningsorden medsendes som bilag. Kort gennemgang og opklarende spørgsmål.  
Kort orientering om tavshedspligt.    
 

• Det foreslås at der ændres i vedtægterne i afsnittene: ”Bestyrelsens forhold til 
skolelederen” samt ”Beslutningsreferat”. De nye vedtægter er vedhæftet nedstående 
link. 

Forretningsorden.do
cx  

 
4. Valg af formand og næstformand 

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. 
Dette punkt udsættes til september-mødet pga. to af bud fra forældrerepræsentanter.  

 
5. Kalender for Harboøre Skole og Børnehus – se bil ag 

Kort gennemgang af enkelte af årets planlagte aktiviteter.  
 

6. Årshjul for skolebestyrelsen – se bilag 
Til orientering 
Bemærk; Orientering om trivselsmålinger er rykket over til uge 33-41.  
  

7. Orientering om trivselsmålinger 
Gennemgang af resultatet for Trivselsmålingen + orientering om nuværende og fremadrettede 
indsats.  
 

• Ledelsesteamet har besluttet, at der pga. det lave antal deltagere til mødet, vil være 
en gentagelse af dette punkt, hvorefter punktet vil blive refereret efter det næste møde 

 
8. Evt.  
 
 
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag d. 24. september 201 9 
 
 
 

• Ideer til inspirationsaften med bestyrelsen. 
• Præsentation af bestyrelsen og de nye medarbejderrepræsentanter 
• Gennemgang af trivselsundersøgelsen 
• Antimobbestrategi 
• Godkendelse af vedtægtsændring 
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• Valg af formand og næstformand 
 


