
Hanstholm Skole 

Skolebestyrelsesmøde 15/09-2020 kl. 17.00-19.00 

Møderække:  19/8,15/9, 28/10, 23/11, 18/1, 23/2, 23/3, 26/4, 26/5 

Fraværende: Peter Bunk, Cathrine Knudsen  
 

Dagsorden: 

 
 

 

1. Hvordan arbejdes der i 

elevrådet ved BRY 

 

17:00 (15min) 

 

Birgitte står for elevrådet i mellemtrinnet. 

Hanne står for elevrådet i overbygningen. 

 

Formanden for mellemtrins-elevrådet fremlægger referat fra 

deres første elevrådsmøde. Der er ønsker til aktiviteter og skabe. 

Bl.a. genåbning af boden, hvor elevrådet kan tage aktiv del i 

organisering og afvikling. Fri-fredag hvor man har pauser på tværs 

– det imødekommes så snart det er muligt i forhold til corona.  

 

Der afholdes fælles mellemtrins- og overbygningselevrådsmøde i 

næste uge. 

 

Der arbejdes hen i mod at hver andet / tredje møde er fælles 

møder for elevrådene i mellemtrin og overbygning. 

 

 

2.  Trafik fyrvej ved Nils 

 

ca. 17.15 (15 min) 

(beslutning) 

 

 

 

 

Nils orienterer om et forslag udarbejdet af skolens trafik-

kontaktlærer, vedr. ønske om trafikhastighedsnedsættelse mellem 

Molevej og Kystvejen. De øvrige institutioner, der er er placeret på 

strækningen, er med-skrivere af anmodningen til Teknisk 

forvaltning.  

 

Skolebestyrelsen vil gerne være medafsender på anmodningen 

om hastighedsnedsættelsen, så teknisk forvaltning ved, at det er 

noget der er bred opbakning til. 

Anmodningen sendes videre. 

 

 

3. Læseindsats ved Nils 

ca. 17.30 (30min) 

(Drøftelse) 

 

 

Nils orienterer om læseindsatsen på Hanstholm skole, som 

startede sidste skoleår. Der er oparbejdet en god kultur.  

 

Alle elever på Hanstholm skole har 2 ½ times læsebånd – hvor der 

er fokus på læsning – om ugen. 

 

Det er en samlet indsats for hele skolen med flere tværgående 

tiltag, som desværre er sat ud af spil pt grundet Covid-19. Tages op 

igen så snart det er muligt. 

 

Dette års fokus er faglig læsning. Alle lærere mødes en gang om 

måneden hvor der erfaringsudveksles og læsevejlederen kommer 

med inputs. Læsningen skal blive en naturlig del af al 

undervisning.  

 

Læsevejledernes fokus, og en stor del af deres ressourcer, bruges i 

år på mellemtrinnet.  



 

Vi retter nysgerrigheden mod nye tiltag med bl.a. 

udefrakommende aktører og uformelle læsemiljøer på skolen. 

 

Folkebiblioteket har gang i tiltag for børnefamilier – der kommer 

opslag ud på AULA og skolens facebookside i den kommende tid, 

da det spiller rigtig godt sammen med skolens tiltag.  

Bak op om arrangementet og spred det gode budskab. 

 

 

4. Principper for 

skole/hjemsamarbejdet 

ved Anette 

ca. 18.00 (30min) (Drøftelse) 

 

 

Udskydes til næste møde.  

 

5. Økonomi 

 

 

 

Nils giver en kort gennemgang af økonomien for skolen. 

Økonomien vil blive taget op løbende på de fremtidige 

skolebestyrelsesmøder. 

 

 

6. Folkeskolernes dag 

 

 

Der er folkeskolernes dag på alle kommunens folkeskoler 

d.22.oktober.  

Guidede rundvisninger 12-15 – oplæg om skolen 15.30-17.00 på 

biblioteket. 

Elevrådet kan få en rolle som guider for de der kommer rundt på 

skolen. 

Berit deltager fra skolebestyrelsen – Jimmy G kommer og serverer 

kaffe. 

Forslag om at skolebestyrelsen stiller op i centeret inden og 

uddeler flyers og snakker med folk fra byen. 

 

 

7. Siden sidst 

 

a. Formanden 

b. Ledelsen: Fotografering 

c. Personalet 

d. Andre 

 

 

18.30 ca. 15 min) 

(Orientering) 

 

 

a. Forældremøder i mellemtrin og indskoling.  

Anderledes end vanligt, men fungerede godt med den 

tættere dialog i klasserne.  

 

Nyansættelser skal på som fast punkt på møderne 

fremover.  

 

Referatet lægges på AULA og der henvises til, at referater 

er at finde på skolens hjemmeside. 

 

b. Fotografering - Skolebestyrelsen ønsker at fortsætte 

samarbejdet med Photocare Thisted.    

 

Der er blevet snakket regler (centerbesøg – mobiler) med 

klasserne i overbygningen. Lærere og ledelse står 

sammen. 

 

SFO er under de nuværende retningslinjer klasseopdelt og 

ikke i SFO’s lokaler. Dog samles børnene i yderpositioner – 

ingen børn skal være alene. Børnene vil også være samlet i 

efterårsferien, da antallet af børn pædagogisk taler for det.    

 

 



 

c. Indskoling, mellemtrin og F-klasserne afholder 

affaldsindsamling i byen fredag d.18.september. 

 

Tværsugen i uge 41 er omlagt til fagdage. 

 

Efterårsløb fredag i uge 41. 

 

Der er mange opgaver der skal løses.  

 

 

d. - 

 

 

 

8. Næste møde 

Er der punkter til næste 

møde? 

 

ca. 18.45 (5 min) 

(Drøftelse) 

 

 

Princip til revision 

 

 

 

9. Evt. 

 

 

Bornholmerturen – en kæmpe succes.  

 

 


