
Hanstholm Skole 

Skolebestyrelsesmøde 19.08-2020 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: 
 

Dagsorden: 
 
 

 
1. Konstituering af ny 

bestyrelse 
 
17:00 (15min) 

 
Nils gennemgår forretningsorden for skolebestyrelsen, 
Hanstholm skole 
Forretningsordenen revideres efter næste valg – ved 
konstituering om to år.  
 

  
2. Valg af formand og 

næstformand 
 
ca. 17.15 (30 min) 
(beslutning) 
 
 
 

 
Formand – Berit Vognsen (mor til elev i 2.klasse og elev i 
5.klasse) 
 
Næstformand – Jimmy Guldhammer (far til elev i 4.klasse) 

 
3. Hvad arbejder en bestyrelse 

med? 
ca. 17.45 (30min) 
(Drøftelse) 
 

 
Runde hvor alle kommer med deres bud på 
bestyrelsesarbejdet: 
 
Man er optaget af de store linjer, overordnede værdier – fokus 
på hele skolen. 
Indflydelse på timefordelingsplaner.  
Medbestemmende på skolens overordnede rammesætning. 
Talerør for andre forældre. 
Nysgerrig på hvordan der drives skole og stiller spørgsmål. 
Repræsentation i udvalgsmøder – fælles 
skolebestyrelsesmøder – kvartalsmøder. 
Personalerepræsentanter er bindeled til bestyrelsen fra og til 
medarbejderne. 
Får indblik i hvordan skolen virker og være med til at påvirke 
de beslutninger der træffes. 
Være medvirkende til at skabe en forskel og en positiv 
udvikling – og positiv fortælling.  
Kvalificere kommunalpolitiske beslutninger gennem 
høringssvar. 
Medvirker ved nyansættelser i ansættelsesudvalg.  
Talerør ud ad til – bl.a. til kommunalpolitikere. 
Støtte op om forældresamarbejde – det gode skole/hjem 
samarbejde.  
Indblik i hvad der sker på skolen. 
Kan komme med ideer og forslag.  
Fælles om at passe på skolen og få det allerbedste ud af den.  
  

 
4.  Løst og fast 

ca. 18.15 (15 min 
(Drøftelse) 

 
Nils: Vi er kommet godt i gang med skoleåret til trods for de 
mange ændrede retningslinjer og procedure i forbindelse 
med Covid-19. 
Vi har gode rammer – god plads. Det gør hverdagen lettere.   
 
Der arbejdes i klasser. 1 m afstand – 2 m ved sang. 
Afstandskravet kan fraviges i klassesammenhæng.  
 
Vi har været optaget af i alle afdelinger at komme godt fra 
land – og det er vi. 
 
Kort om analysen fra PVC – idekatalog til 



børne/familieområdet, hvor der skal spares 5 millioner kroner. 
Intet er besluttet, da det skal ske på politisk niveau. Udpluk af 
anbefalinger:  
Hanstholm skole nævnes specifikt i kataloget i forhold til den 
store bygningsmasse.   
Anbefaling at skoler med færrest elever lukker.  
Inklusionsindsats  
Arbejdsmiljø / sygefravær 
Øget undervisningstid for lærerne 
Samling af overbygninger  
 
Drøftelse af procedure i tilfælde af at der kommer smitte på  
skolen. 
 
Sygefraværet blandt personalet er drøftet. 
 
Alle skoler har fået ekstrabevilling svarende til ca. kr. 100 pr. 
elev. Pengene anvendes til at fastholde det eksisterende 
personale. 
 
Forældremøder: 
Indskoling – Berit 
Mellemtrin – Berit 
Overbygning – Jimmy  
F-klassen – Jimmi Guldhammer 
 
Ønske om at referaterne fra bestyrelsesmøderne kan findes 
på AULA. Nils undersøger om det er en mulighed. Er det ikke 
muligt, sendes det til  forældre og personale som besked. 
 
Erhvervsklassen har fået en rigtig god start. 
 
De nye ændringer af parkeringspladsen ved indskolingen har 
i forbindelse med skolestarten fungeret efter hensigten. Der 
er indført ensretning, bump og ”kys- og farvelbåse” 
 

 
5.  Siden sidst 

a. Formanden 

b. Ledelsen: valg til 
skolebestyrelsen 

c. Personalet 

d. Andre 

 
 
18.30 ca. 15 min) 
(Orientering) 

 
Berit har læst en artikel i Nordjyske vedr. en elev der i 
fredags blev antastet og sparket af sin cykel af to unge 
mennesker og spørger hvad skolen har foretaget sig? 
Skolen har været i kontakt med forældrene, og via SSP 
indledt et samarbejde med gademedarbejderen og 
Thisted politi. Desuden har skolen henvendt sig til 
friskolen med det formål at samarbejde i SSP-regi. 
Hanstholm Skoles SSP-medarbejder har i den kommende 
periode afsat ressourcer til at rette ekstra 
opmærksomhed mod gademiljøet i Hanstholm. Berit 
opfordre til at alle skolens forældre orienteres; Nils 
udsender det på AULA i nærmeste fremtid. 
 Intet at bemærke 

 Intet at bemærke 
 Der spørges om de planlagte lejrturer gennemføres – 

og det gør de. 
 

 
6. Næste møde 
Er der punkter til næste møde? 

 
ca. 18.45 (5 min) 
(Drøftelse) 
 

 
1. Bump på vejen 
2. Principper – skole-og hjemsamarbejde 
3. Ansættelser/fratrædelser 

 
 

7. Evt. 
 

 
Det er vigtigt at vi husker at informere relevante 
forældregrupper når vi ansætter nye medarbejdere. Det 
gøres desuden til et fast punkt på bestyrelsesmøderne 



 

 


