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Afbud:     
FRAVÆRENDE:  
 

1. Velkommen til Bestyrelsen for Harboøre Skole og Børnecenter 
En særlig velkomst til nye medlemmer af bestyrelsen:   
Lisbeth Fomsgaard - lærer i indskolingen 
Karina Bech Kjærgaard – forældre 
Henry Andreasen – forældre og suppleant for Albert Jensen indtil til nytår 2021. 
Conni Damtoft Nielsen – pædagog i børnehaven 
Kort præsentation af hver enkelt.  
 

2. Siden sidst 
a. Formanden 
b. Elevrådet   
c. Børnecenter  

Alle børn er vendt tilbage i børnehaven, efter de har været skilt ad pga. Corona. Hverdagen 
i børnehaven er ved at være normaliseret igen, men de er dog stadig meget opmærksom 
på hygiejne og rengøring af legetøj. De har stadig fokus på udeaktiviteter og opholder sig 
også mere ude, end de gjorde inden tiltagene i forbindelse med Covid-19. 
 
Emma Vrist er blevet ansat i børnehaven som medhjælper 30 timer ugentlig indtil somme-
ren 2021 
 
Børnehaven har haft tilsyn fra Lemvig Kommune og de venter tilbagemelding i løbet af sep-
tember. Ved tilsynet var der særlig fokus på rammerne for leg. 
 
Børnehaven nævner at de er positive over for det gode samarbejde der er mellem skole og 
børnehave og giver udtryk for at børnene i børnehaven har stor glæde af at være sammen 
med eleverne på skolen ved tilrettelagte arrangementer. 

       
d. SFO 

SFO’en har pt. få børn, de har oplevet en nedgang efter Covid-19 samt en naturlig ned-
gang på grund af at 0. og 1. årgange er små. 
 
Mandag d. 24.08 havde SFO’en Hop og rul dag, hvor skolegården var fyldt med hoppebor-
ge til fri afbenyttelse i 2 timer. Børnehaven var også med til arrangementet. 
 
Pga. Covid-19 har SFO’en aflyst deres tur til Baboon City fredag d. 28.08, de håber at kun-
ne arrangere turen til foråret.  

 
e. Skolen 

Vi har taget imod tre nye medarbejdere, to af dem er tilknyttet y og en er tilknyttet mel-
lemtrinnet – vi håber på, de falder godt til på skolen. 
 
Skolen er kommet godt i gang med det nye skoleår. Vi underviser ikke efter loven om 
nødundervisning længere, men har dog stadig fokus på afstand og hygiejne.  
 
Harboøre Skole er i dette skoleår også med i Lemvig Kommunes projekt omkring skole-
vægring, hvilket betyder, at vi som skole har en særlig forpligtigelse på at føre tilsyn med 
elevernes fravær og handle effektivt.  
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Resultaterne for trivselsmålingen er nu tilgængelige for alle lærere og klasser. Forældrene 
bliver  informeret om resultatet på de kommende forældremøder. Bestyrelse vil blive orien-
teret om det samlede resultat på det kommende bestyrelsesmøde. 
  
Nationale test bliver obligatoriske igen fra dette skoleår og lærerne kan starte op på de fri-
villige test her i efteråret, så eleverne har prøvet testformen inden foråret. Forældre vil blive 
gjort bekendt med hvilke klasser, der skal til hvilke obligatoriske prøver efter jul. 
 
Skolen har haft deres første X-dag. Skolen har 16 X-dage i løbet af et år, dagen er planlagt 
sådan at klasserne grupperne har deres ’stamlærere’ hele dagen, så der er mulighed for at 
planlægge ture og arrangementer ud af huset. Den første X-dag forløb godt, en lærer giver 
udtryk for at det er dejligt at have hele - og i forvejen planlagte dage sammen med en klas-
se.  

 

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

Forretningsorden.do
cx

 
 

4. Valg af formand og næstformand 
Jette vælges som formand i skoleåret 2020-2021 
Albert Jensen vælges som næstformand, men grundet orlov er Henry Andreasen næstformand 
det første halve skoleår. 

      
 

5. Kalender for Harboøre Skole og Børnehus – se bilag 
Kort gennemgang af enkelte af årets planlagte aktiviteter.  
 

6. Ny Madordning på Harboøre Skole og Børnecenter 
Helle fortæller om hvordan madordningen fungerer i børnehaven og viser billeder af maden. Både 
børn og voksne er tilfredse - det er et varieret tilbud, der serveres på en indbydende måde. 
Skolemaden er også startet godt op, der serveres retter med salatbuffet mandag og onsdag i au-
laen ved læringscenteret. Fredag bliver der leveret madpakker. På alle x-dag leverer Madwærket 
madpakker fra morgenstunden, så eleverne kan få maden med på tur.  
 

7. Årshjul for skolebestyrelsen – se bilag 
 

Årshjul Bestyrelsen 
for Harboøre Skole og Børnecenter.docx

 
 

8. Fordeling af bestyrelsesmedlemmer i klasser og grupper i kommende skoleår 
Forældrerepræsentanternes rolle til forældremøde drøftes.   
Forældremøde i Y afdelingen:  02.09 kl. 17.00 – 19.00 Mette 
Forældremøde på mellemtrinnet:  02.09 kl 17.00 – 19.00 Jette og Karina 
Forældremøde i indskolingen:  16.09 kl. 19.00 – 21.00 Birgitte og Ann Louise 
Forældremøde i overbygningen: 17.09 kl. 19.00 – 21.00 Jette og Karina 
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9. Evt.  

 

 


