
Hanstholm Skole
Skolebestyrelsesmøde 01.02.2018 kl. 17.00-19.00
Møderække:  17/8 – 21/9 - 23/10 - 21/11 - 11/12 – 1/2- 26/2 - 20/3 - 18/4 -  - 24/5 - 18/6

Fraværende: Anette Kjeld Toft

Dagsorden:

1. Elevrådet

ca. 17.00 (15 min)
(Orientering)

Cykelskuret – udbedring af grus
Klokken og brandalarmen kan stadig ikke høres
Forbedring af toiletforhold i overbygning – er igangsat
Elever i overbygningen skal på banen med forslag til 
renovering af gang+område ved bod.

2. Forslag til Ferieplan skoleåret 

2019/2020

ca. 17.15 (5 min.)
(Orientering)

Ingen kommentarer

3. F-klassernes placering

ca. 17.20 (20 min)
(Drøftelse)

Der har været visse udfordringer og mindre elever, som har 
været bange for ophold ved indgang mm. Pga. elever fra F-
klasserne med uadreagerende eller truende adfærd.

Der er sket en meget positiv udvikling omkring F-klassen siden 
flytningen til B-gangen. Færre magtanvendelser, større tryghed 
for personale, mere inklusion i almenklasser. Det gælder om at 
få fortalt de positive historier og så hele tiden tilpasse 
hverdagen til de udfordringer, der løbende opstår.

4. Budget

ca. 17.40 (25 min)
(Orientering)

Overskud på 1/2 mio i budgetåret 2017
Fald i sygefravær har haft positiv indflydelse på budget.
Gennemgang af fordeling på fagkonti.

5. Kvalitetsrapport

Ca. 18.05 (25 min)
(Orientering)

I Thisted Kommune er andelen af gode læsere tættere på 
landsgennemsnit i de ældste klasser.
Formentlig kommer der i kommende skoleår et fokus på at 
løfte ”gode læsere” til at blive ”allerdygtigste læsere”

Trivsel er på landsgennemsnit.
Inklusion er på landsgennemsnit.

Kompetencedækning over landsgennemsnit. Ikke 
nødvendigvis en fordel i de yngste klasser, hvor relationen 
spiller en betydelig rolle for indlæringen.

Gennemgang af kommunens fokusområder: 
Klasserumsledelse, elevfravær, vejledningsfunktioner, 
ledelsens læringssamtaler med klasseteam, databaseret og 
forskningsinformeret pædagogisk praksis, ledersparring, 
elevinddragelse/elevdemokrati, elever der fritages fra prøver i 
9.kl, læsning.

6. Siden sidst

a. Formanden

b. Ledelsen

c. Personalet

d. Andre

a) Intet nyt
b) Tidsfrister for skolebestyrelsesvalg. Peter går ind i 
valgbestyrelsen sammen med Nils og Jimmi.
Nils har forsøgt at samle PFL og ”elevløft”, så det bliver med 
fælles fokus. Der er særligt fokus på ”elevernes oplevelse af 



ca. 18.30 (20 min)
(Orientering)

støtte og interesse fra læreren” og ”lærerens oplevelse af 
elevernes motivation og arbejdsindsats”. Der skal bl.a. 
afholdes elevsamtaler. Der arbejdes struktureret med 
fokusområdet frem til uge 18.

c) Avisartikel om forkortet skoledag. Nils er lydhør, hvis 
der kommer konkrete forslag på bordet særligt i 
overbygningen.

d)

1. Næste møde
Er der punkter til næste møde?

ca. 18.50 (5 min)
(Drøftelse)

2. Evt.

ca. 18.55 (5 min)

 
Morgensang – er det nødvendigt at aflyse, hvis Anna er 
fraværende? Desværre, ja!! Måske kan vi være bedre til at 
kommunikere aflysninger ud.

Juleteater – forslag at flytte det til 8.kl eller sløjfe det.


