
Hanstholm Skole 

Skolebestyrelsesmøde 20.03-2018 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: Jimmi L, Peter, Anette, Cecilie 

 

Dagsorden: 

 
 

1. Elevrådet 

 

ca. 17.00 (15 min) 

(Orientering) 

 

Der har ikke været elevrådsmøde siden sidste møde. 

9.kl har klaget til ledelsen over mobilfri skole. Der går meget 

undervisningstid med telefoner, som ikke bliver afleveret. 

Eleverne vil gerne have dem i frikvarteret.Mobiltelefoner går 

ikke ud over undervisningen. Ledelsen arbejder på sagen. 

Nils drøfter udspil til lempelse med lærergruppen. 

9.kl har haft generalprøve på læseprøve og skr.fremstilling. 

2. SFO ved Holger intromøde 

3. Forenings-SFO 

ca. 17.15 (15 min) 

(Orientering) 

 

8 fremmødte forældre til intromøde. De fremmødte tog sig 

af den videre formidling til de fraværende forældre. 

Dorthe og Henrik fremviste klasselokalet i indskolingen. 

Introduktion til “De syv kompetencer”. 

Praktiske informationer. Beskrivelser af emneforløb. 

Nils talte om fokus på sammenhold - også i 

forældregruppen. 

Forenings-SFO: Aktiviteter startet op i uge 11. Ketsjersport. 

Kommunen giver 800 kr pr år pr barn til aktiviteter. 

4. Drøftelse af årshjul til 

skolebestyrelsen 

 

ca. 17.30 (40 min) 

(Drøftelse) 

Nils har lavet udkast til årshjul med faste punkter hen over 

året. 

Årsberetning laves i juni, så den kan fremlægges ved 

forældremøderne. 

Synlighed for ansatte. 

5. Legeplads samt div. fra asyl 

er på plads 

 

ca. 18.10 (10 min) 

(Orientering) 

 

Legepladsudvalg skal arbejde med fordeling/placering rundt 

omkring på skolen. 

 

6. Økonomi samt normering 

 

Ca. 18.20 (10 min) 

(Orientering) 

 

Færre elever i kommende skoleår. 

Økonomi samt normering er drøftet. 

7. Siden sidst 

a. Formanden 

b. Ledelsen 

c. Personalet 

d. Andre 

 

ca. 18.30 (20 min) 

(Orientering) 

a. 

b. Besøg af BFU - stort set alle nye medlemmer. 

Ansættelsessamtaler til pædagogstilling i F-klassen uge 16 - 

bestyrelsesmedlemmer, som vil deltage melder tilbage til 

Nils. 

c. Personaleskift i F-klassen. 

d. Spørgsmål vedr. fælles-skolebestyrelsesmøde. Nils 

undersøger. Giver besked til jimmi og Susan. 

8. Næste møde 

Er der punkter til næste møde? 

 

ca. 18.50 (5 min) 

(Drøftelse) 

 

 



9. Evt. 

 

ca. 18.55 (5 min) 

Er mikrobølgeovn en mulighed i indskolingen? 

 

Nils informerer på forældreintra om, hvordan man finder 

referat fra skolebestyrelsesmøder. 

 


