
Hanstholm Skole 

Skolebestyrelsesmøde 23/11-2020 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.  Elevrådet ved BRY 

 

17:00 (15min) 

 

Referat fra sidste mellemtrins elevrådsmøde deles ud 

 

Der er blevet meldt ind med navne på elevrødder fra 

Hanstholm, der skal deltage i kommunens fælles elevråd.  

2 elever fra hvert elevråd. 

 

 

2. Løst og fast fra ledelsen: 

Hærværkssag, 

kameraovervågning, Hanstholm 

Skoles Venner, Visitation. 

ca. 17.15 (15 min) 

 

 

Nils orienterer om: 

- Hærkvæksager hvor elever fra skolen var 

indblandet.   

- I kølvandet på hærværkssagerne har to fra 

kommunens IT-afdeling været på besøg for at 

komme med et forslag til evt overvågning af skolens 

område.  

Et prisoverslag lyder på 16.000 kr vi skal betale – 

forvaltningen vil betale 10.000kr. – samlet beløb 

26.000 - til overvågningsudstyr. 

Skolebestyrelsen beslutter enstemmigt, at der skal 

arbejdes videre med projektet og indkøb af 

overvågningsudstyr. 

 

- En lærer har sagt op. Der er et meget bredt 

stillingsopslag ude.  

Der er indkaldt til forældremøde efter 

skolebestyrelsesmødet. Her præsenteres forældrene 

for den kommende faste klasselærer.  

Derudover laves der forskellige rokader, som kan 

være af kortere eller længere varighed afhængig af 

ansøgerfeltet. 

 

- Snap-chat sager i klasse i overbygningen samt i F-

klassen.  

Elever, forældre, SSP har været med inde over.   

 

 

Christina orienterer om Hanstholm skoles venner.  

- Der er givet penge til indkøb af mountainbikes til F-

klassen 

- Synlighed i bybilledet – by-night og pinsefest.  

- Nysgerrighed mod etablering af nye ude-

legefaciliteter i SFO 

 

Anette orienterer om de dialogiske-visitationer for vores 

elever i vidtgående specialundervisning:  



- Møder vedr. nuværende skoletilbud for at evaluere, 

om det fortsat er det rigtige tilbud for eleven. 

- Møderne afholdes 2 dage i december. 

- Til møderne deltager: barnet (som udgangspunkt), 

forældrene, skolen, og PPR-psykolog. 

      

 

3. Covid-19 ved Nils 

Fjernundervisning samt 

smitteudbrudet i Hanstholm i 

oktober. 

ca. 17.30 (30min) 

(Drøftelse) 

 

 

Nils orienterer om:  

- Vi har ikke – endnu – haft smittetilfælde på skolen. 

Det blev drøftet i bestyrelsen, hvordan vi håndterer 

corona-smitte – eller ved tilfælde af nær kontakt 

fremadrettet. 

 

- Vigtigheden i at orientere forældrene i den 

vidtgående specialundervisning  

   

- Processen i forbindelse med den seneste 

nedlukning.  

Personalet har håndteret de hurtige ændringer helt 

fantastisk.  

 

 

4. Principper for 

skole/hjemsamarbejdet ved 

Anette 

ca. 17.50 (30min) 

(Drøftelse) 

 

- Gennemgang af punkter til revideret princip.  

 

- Princippet med rettelser sendes ud til bestyrelsen til 

vedtagelse på næste møde.  

 

5. Siden sidst 

a. Formanden 

b. Ledelsen  

c. Personalet 

d. Andre 

e. Nyansættelser 

 

 

18.30 ca. 15 min) 

(Orientering) 

 

 

a: -  

 

b:  se punkt 2 

 

c: Det er en udfordrende tid.  

De fleste tackler det rigtig godt.  

Ansatte må anvende visir – det bruges af nogle i 

visse situationer.  

Stor omstillingsparathed. 

 

d: -  

 

e: Der er kommet 5 nye elever til F-klassen ovenpå 

de sidste visitationer.  

              Der laves i nærmeste fremtid et stillingsopslag på en 

fultidslærerstilling til F-klasserne.   

 

 

6. Næste møde 

Er der punkter til næste møde? 

 

ca. 18.45 (5 min) 

(Drøftelse) 

 

 

Princip vedr. fagligfordybelse og understøttende 

undervisning 

 

Godkendelse af principper vedr. skole-/hjem samarbejde. 

 

Opdatering på Covid19-situationen 

   

 

7. Evt. 

 

 



 

 


