Harboøre Skole - referat 200922
Tid:

200922 kl. 19.00

Sted:

Personalestuen

Deltagere:

Jette, Henry, Birgitte, Katja, Karina, Mette, Ann-Louise, Conni, Peter, Lisbeth, Helle,
Christina, Jonas, Magnus, Boris

Afbud:

Katja Kruse

Dagsorden
1. Siden sidst
a. Formanden
- Jette C byder velkommen til elevrådsrepræsentanterne; Magnus Noermark og Jonas Hummel
- Jette har modtaget indbydelse til landsmøde i foreningen ’Skole og forældre’, men sender
ikke invitationen ud, pga. Covid-19 situationen.
b. Elevrådet
- Elevrådet har planlagt en indvielse af skolens nye legeplads, men skolen har valgt at aflyse
arrangementet i første omgang, grundet Covid-19. Elevrådet håber at indvielsen kan slås sammen med motionsdagen.
- Elevrådet har fået til opgave at finde ud af, hvad der kan ’drive’ de store elever ud i frikvarteret. Elevrådet har været ved at spørge rundt, men det er svært at finde en løsning på, da de
fleste elever bare gerne vil sidde og hygge indenfor i frikvarteret. Elevrådet anerkender de udeområder der er skabt omkring Pyramiden og udtrykker tilfredshed med standarden.
c. Børnecenter
- Børnene i børnehaven er stadig meget ude, det eneste tidspunkt de er inde på, er når de spiser.
- Børnehaven har i to uger haft særlig fokus på naturen.
- Lærkereden er kommet godt i gang med svømning om onsdagen i Thyborøn. Peter Enevoldsen fra skoledelen er med som livredder, hvilket fungerer fint.
- Conni i køkkenet stopper til okt. og Tina L er ansat i 10 timer til at varetage Connies opgaver.
- Børnehaven planlægger at afholde forældremøde d. 12.11 med oplæg fra konsulent ved
kommunen Hanne Muff Andersen
d. SFO
- Der er pt. 35 børn og til okt. vil antallet være ned på 30. Det faldende antal børn i SFO skyldes
primært at 0. og 1. kl. er to små årgange.
- SFO’en er godt bemandet og der er et godt aktivitetesniveau.
- D. 21.09 var hele SFO’en og 5 voksne på sælsafari og på tur med ’Spætten’ og sluttede af
med at spise pizza på skolen – alt i alt en fantastisk dag.
e. Skolen
- 8. kl. har haft en god tur til Bornholm - eleverne udtrykker taknemmelighed for at være kommet afsted.
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- Skolen oplever meget lidt Covid-19 relateret fravær både på personelsiden og på elevsiden.
- Skolen afholdte 3 X-dage i sep. Dagene gik godt. Mellemtinnet havde om kunst, indskolingen
om gl. dage, overbygningen havde fagdage og grupperne i Y havde hver deres egen dagsorden.
- Onsdag d. 23.09 havde skolen besøg af CFU (Center for undervisning) – med henblik på at
bruge den store udlånssamling bedst mulig.
- Skolen planlægger at holder en Covid-venlig motionsdag d. 08.10.
- Hele institutionen skal på internat d. 6. -7. november i Laugsens Have – emnet for internatet
er bevægelse. Institutionen skal recertificeres og vi får et oplæg fra Thor Fabian.
2. Antimobbestrategi – se bilag
Til orientering og godkendelse
- Antimobbestrategien godkendes og den lægges op på hjemmesiden.
3. Trivselsmåling 2019/20
Til orientering
- CT orienterer om sidste skoleåres resultater, samt hvilken indsats der planlægges med i det
kommende skoleår.
4. SMS-mad fra Harboøre Centeret
Jeg har modtaget følgende ønske fra Harboøre Centeret:
Som nævnt tidligere da vi startede SMS mad torsdag, så ville vi godt tilbyde tirsdag, hvis der var god opbakning til det. Der er nu
efterspørgsel på mulighed for at hente mad tirsdag, men for ikke at ”udhule” torsdag med nuværende SMS menu og bare flytte
antallet af elever torsdag til en fordeling på to dage, vil vi gerne tilbyde en enkelt lun ret tirsdag. Bestillingen foregår stadig via
SMS, hvor de senest mandag aften sender en bestilling.
De kommer stadig i hallen og afhenter som normalt ved SMS mad.

SMS-ordning fungerer i dag om torsdagen for Udskolingen. Der skal tages stilling til, om der
skal åbnes op for ovennævnte.
- Det aftales at skolen ikke tager imod tilbuddet om en lun ret fra hallen om tirsdagen, da skolen ønsker at løbe den nye ordning med Madværket i gang. Bestyrelsen vil drøfte muligheden
igen efter jul.
5. Høringssvar ift Ny Fordelingsmodel på skoleområdet – bilag følger
- Boris gennemgår fordelingsmodellen og høringssvaret og bestyrelsen godkender høringssvaret.
6. Økonomi
Orientering om økonomi for børnehave, SFO og skole
- Boris gennemgår institutionens økonomi – der blev orienteret ang. kommende indkøb. Eksempler på indkøb: De mobile døre i Pyramiden bliver skiftet ud med alm. vægge, gulvet i Lærkereden bliver skiftet, den gamle Lærkerede bygning bliver flyttet over til pladsen ved skovhulen, skolen har en egenbetaling på den nyetablerede legeplads.
- Institutionen står pt. i budgetopfølgningerne til at komme ud med et samlet overskud på
6,11%.
7. Evt.
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