
Hanstholm Skole 

Skolebestyrelsesmøde 25.02-2020 kl. 17.00-19.00 

Møderække:  15/8, 17/9, 30/10,29/11, 20/1, 25/2, 25/3, 6/5, 18/6 
Fraværende: Jimmy P, Peter, Rikke 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Elevrådet 

ca. 17.00 (15 min) 

(Drøftelse) 

 

 

Ingen repræsentanter fra elevrådet. 

Kontaktlærer fortæller: 

Stor succes med fri-fredag. I denne uge gentages den 

fælles 10-pause på tværs af alle afdelinger – tosset 

torsdag, så alle klasser får mulighed for at deltage. 

Overbygningen er optaget af festen de skal have 5.marts. 

Hawaii tema. 

  

 

2.  Princip gennemgås ved 

Anette 

 

ca. 17.15 (30 min) 

(drøftelse) 

 

 

 

 

Principper for skole/hjemsamarbejde på Hanstholm skole.  

 

Gennemgang af nuværende princip. 

 

Der ønskes en forenkling.  

 

På næste møde gennemgås de tilrettede principper, og der 

tages beslutning om den endelige ordlyd. 

 

Fremadrettet medsendes principperne, der skal behandles, 

som bilag.   

 

 

3. Økonomi næste skoleår 

ca. 17.45 (30min) 

(Drøftelse) 

 

 

I den kommende måned kigges der på det kommende års 

økonomi ud fra bl.a. ressourceforbruget i indeværende 

skoleår. 

Økonomi og elevtal er baggrund for antallet af ansatte. 

2.april meldes ind til forvaltningen hvorvidt vi i over eller 

undertal på personalesiden.  

Det er kendt allerede nu, at vi har 907.000 mindre at 

arbejde med næste år.   

 

På næste møde præsenteres de faktiske tal. 

 

Det sidste halve år har vi haft elevtilgang på 20 elever. 

 

Det øgede elevtal har en positiv effekt på økonomien.   

 

 

3. Skoleintro ved Anna 

ca. 18.15 (15 min 

(Drøftelse) 

 

Der orienteres om det kommende skoleintro-forløb og vi 

går en tur i SFO og indskoling. 

 

 

4. Siden sidst 

a. Formanden 

b. Ledelsen  

c. Personalet 

d. Andre 

 

a) 

– Udgår  

b)  

Valg til skolebestyrelsen i 2020.  

Der er 3 medlemmer der er på valg.  



 

 

18.30 ca. 15 min) 

(Orientering) 

Der laves lister og informeres om valget i marts fra 

skolens side.  

Valget finder sted start maj.  

Skolebestyrelsen opfordres til at begynde at lave 

lobbyarbejde.  

Der orienteres om muligheder for valgperiodernes 

længde. 

Skolebestyrelsen ønsker fortsat 4 -årige valgperioder med 

rullende valg – 4/3 hvert andet år. Mulighed for at arbejde 

med suppleanter til at træde ind for medlemmer hvis børn 

går ud af skolen  

 

Samarbejde med Klitmøller friskole – indskoling og 

mellemtrin fra kommende skoleår 

 

c) 

Der har været afholdt første fælles pædagogiske 

planlægningsmøde.   

 

d) 

 

 

 

5. Næste møde 
Er der punkter til næste møde? 

 

ca. 18.45 (5 min) 

(Drøftelse) 

 

 

 

Principper gennemgang af det reviderede princip for 

skole/hjem-samarbejde + et nyt.  

 

Parkeringsplads ved A-indgangen  

 

 

6. Evt. 

 

 

 

 


