
Hanstholm Skole 

Skolebestyrelsesmøde 20-11-2018 kl. 17.00-19.00 

Møderække:  15/8 19/9 22/10 20/11 12/12 24/1 25/2 26/3 24/4 23/5 24/6 

 

Fraværende: Anette 

 

Dagsorden: 

 
 

1. Parkeringspladsen 

 

ca. 17.00 (15 min) 

(Drøftelse) 

 

 

Uhensigtsmæssig kørsel ved SOI-parkeringen. 

Dårligt udsyn – forslag om ensretning eller fjernelse af hyben. 

Plan om opstregning. Skal laves under hensyn til 

handikapparkeringspladser. Holger er ansvarlig for kontakt til 

forvaltning. 

Forslag om trafikkampagne, for at få flere til at cykle. 

Skolevejsanalyse er i gang. Forvaltningen forholder sig til de 

informationer de får. 

2.  Hvad er en læringsvejleder og 

hvad arbejder en læringsvejleder 

med. Ved Birgitte 

ca. 17.15 (10 min) 

(Drøftelse) 

 

 

For 3-4 år siden blev uddannelsen udbudt af kommunen. 3 

moduler. 12-14 i kommunen. Afholder netværksmøder. 

Forskellige opgaver fra skole til skole. Birgitte har bl.a. været 

med til at planlægge Program For Læringsledelse. Arbejder med 

at højne elevernes trivsel. Superbruger i Min Uddannelse. 

Vejleder til kollegaer. 

3. Gennemgang af 2 principper 

 

 

ca. 17.25 (40 min) 

(Drøftelse) 

 

Ingen kommentarer til pædagogiske principper. 

Principper for skole/hjemsamarbejdet: 

Forældremøder: fjernes:... at en af skolens lærere (udarbejder 

beslutningsreferat) 

Principper for skole-hjemsamtaler. 

Ændring – 1 obligatorisk samtale om efteråret, tilbud om en i 

foråret ved behov. 

Fjernes: forældrerepræsentanter mødes med skolebestyrelsen. 

Både på elev-klasseniveau og skoleniveau. 

Det undersøges om forældrerepræsentanter har interesse i at 

deltage i et årligt skolebestyrelsesmøde. 

Ændring aflægning af beretning: Fremlægges på forældremøder 

i efteråret. Alle forældre kan kommentere på beretningen. 

Principper for kommunikation mellem: 

Fjernes: … og kan således helt eller delvis erstatte kontaktbogen. 

Fjernes: ...ligesom kontaktbogen 

Nils laver oplæg vedr. elevplan 

Punktet kommer på til næste møde. 

4. Cykelsponsorløb herunder 

Hanstholm Skoles Venner 

 

ca. 18.10 (10min) 

(Drøftelse) 

 

 

Multibanen næsten færdig. 

Der er gang i renovering af indeområde i overbygningen. Deles i 

tre mindre rum. Bl.a. indrettet med pallesofaer, høje cafeborde, 

skærme, borde til gruppearbejde mm. Nyt loft, mere belysning, 

højttalere med bluetooth. Gårdmiljø indrettes med borde og 

bænke. 

Hanstholm Skoles venner indkaldes til generalforsamling i 

næste uge, så der kan etableres en ny bestyrelse. 

5. F-klassen og Familieklasser ved 

Anette 

 



 

Ca. 18.20 (20 min) 

(Drøftelse) 

 

F-klassen: Høringssvar på specialområdet. Vedr. fordeling af 

økonomi. Der tilføres ikke, men er lavet en analyse af om nogle 

ressourcer skal omfordeles. Forslag klar – vi beskæres. Ca. 

19000 mindre pr. elev. 

Udkast til høringssvar laves af skolen og sendes til 

skolebestyrelsen, som kan kommentere. 

F-klassen: Stor elevtilgang. Ansættelse af nyt personale. 

Etablering af udslusningstilbud i kælderen. Etablering af 

eksternt undervisningstilbud, hvor Hanstholm Skole fører tilsyn. 

Der informeres om familieklasser på næste møde. 

7. Siden sidst 

a. Formanden 

b. Ledelsen (Virksomhedscenter, 

Skolesocialrådgiver, besøg af 

Klitmøller forældre) 

c. Personalet 

d. Andre 

 

 

ca. 18.40 (10 min) 

(Orientering) 

 

 

a. Flere deltagere i møde på gymnasiet om forældreintra – 

kommunikation. Hvad er nødvendigt og hvad kan skæres væk? 

Mange gode pointer. Større skel jo mere tilgængeligt det er. 

Læringsvejledere fra andre skoler imponerede over, at der var 

deltagere fra skolebestyrelsen på Hanstholm Skole. 

b. Kort info om udfordringer med enkeltelever. 

c. 

d. Garderobe på mellemtrinnet 

8. Næste møde 

Er der punkter til næste møde? 

 

ca. 18.50 (5 min) 

(Drøftelse) 

 

 

 

9. Evt. 

 

ca. 18.55 (5 min) 

 

 

Opfordring til gennemgang af toiletterne ved indskolingen. 

Observation af defekte lamper og aflåste båse. 

 


