
Hanstholm Skole 

Skolebestyrelsesmøde 15.05 2019 kl. 17.00-19.00 

Møderække:  15/8 19/9 30/10 29/11 20/1 25/2 25/3 6/5 18/6 
Fraværende: Anette og Berit 
 

Dagsorden: 
 
 

 
1. Elevrådet 

ca. 17.00 (15 min) 
(Drøftelse) 
 
 

 

Orientering. 

Fælles elevrådsmøde på mellem trin + overbygning 

tirsdag i uge 44. Vil ske 4 gange om året. 

Der blev udleveret et referat fra fællesmødet, hvor vi kan 

se hvad der blev drøftet på mødet: 

Overskrifter: 

multibane, mulighed for pauser på tværs – 1 gang om 

måneden som forsøg, skolevenner – startende med sociale 

aktiviteter og efter jul læsemakkerforløb, formænd og 

næstformænd skal deltage i fælles elevråd i Thisted 

14.november, projekterne på bibliotek og udeområder  

-fokus på stillegården mellem C og D gangen, dernæst de 

andre gårde ud mod Skolestien, ønske om flere møder. 

Overbygningen gik og mellemtrinnet fortsatte møde.  

 
 

2. Løst og fast  
 
  

 

Hanstholms skoles venner deltager i By-night i centeret 

torsdag d.31/10. Uddeler flyers om deres aktiviteter og 

formål og indbydelser til folkeskolernes dag d.14/11.  

 

Folkeskolernes dag 14/11 – informations dag på skolen – 

alle folkeskoler i kommunen. 

 

Vi har haft en stilling slået op. Ansøgningsfristen er 

overstået. Samtaler 7/11. 27 ansøgere – Nils kontakter 

kandidaterne. Fra bestyrelsen deltager Birgitte som 

repræsentant for lærerne – bestyrelsesmedlemmerne 

melder tilbage om mulig deltagelse hurtigst muligt. 

 

Nils har været til kommunal budgetorientering. Det ser ud 

til at blive et stille og roligt år. Der er ingen sparerunder i 

næste budgetår.  

Der skal arbejdes med effektivisering og struktur fra 

centralt hold i det kommende år. Der nedsættes et 

kommissorium som vil lave en analyse på 

folkeskoleområdet.   

 

Fagligt løft stopper – den økonomiske del. 

De erfaringer vi har fået indtil nu, skal der fremadrettet 

arbejdes på at viden-dele til brug for resten af skolen. 

  

 
 

3. Familieklasse  
- herunder 4. og 5. kl 
ved Anette 
 

 

Familieklasse starter op indskolingen til Januar. 

Samarbejde mellem skole, PPR og familieafdeling.  

Udvalgte familier.  



ca. 17:45 (15min) 
(Drøftelse) 
 

Fokus på trivsel og lysten til at gå i skole, tilgangen til 

skolen og opsættelse af opnåelige mål for den enkelte 

elev.  

Elev- og forældreundervisning 1 gang om ugen med 

repræsentanter fra alle 3 afdelinger. 

 

Fremskudt PPR i 4. og 5.klasse - søgt på baggrund af 

klassetrivsels problematikker.  

Der er sat forløb i gang med 2 medarbejdere fra PPR pr 

klasse. Startende med observationer og elevinterviews.    

 
 

4. T3 status og orientering ved 
Nils 
 

ca. 18.00(15min) 
(Drøftelse) 
 

 

Vi afventer med spænding resultaterne – særligt på 

forældre- og elevdelen. Skal være vejviser for hvad vi 

fremadrettet skal arbejde med.  

Resultaterne rammer ledelsen slut nov / start dec. 

Skal brugs som udgangspunkt for aktionslæringsforløb i 

klasseteams efter jul.  

Der har været sten på vejen i forældredelen. Det har været 

positivt, at rigtig mange forældre har spurgt efter hjælp, så 

svarprocenten kom op på 55  – rigtig flot set i lyset af 

sidste undersøgelses 33 procent.  

 

Forældrebestyrelsen mener, det var en rigtig god ide med 

de mange remindere fra Nils.  

 

Sidste undersøgelse ind i dette koncept.  

  
 

5. En runde i bestyrelsen om, 
der er noget der er 
væsentligt vi arbejder med i 
bestyrelsen. 
Ved Nils 

 
ca. 18.15 (15 
(Drøftelse) 

 

Principper – forenkles og sorteres – tages op løbende på 

skolebestyrelsesmøderne.  

Hjemmeside – der skal laves en ny 

Opstart i januar 

 

Mere elevundervisning i brugen af IT – dannelse og 

kildekritik – tæt samarbejde med forældrene.  

Mere information til forældrene i forbindelse med SSP- 

dage.   

Skolen kan have mere opmærksomhed på dannelsesdelen 

i alle årgange – drøftes i afdelinger.  

Bringes videre til SSP – et ønske om en tidligere indsats / 

et bredere forløb. 

  
 
6. Siden sidst 

a. Formanden 

b. Ledelsen: principper i sfo vedr. 
tv, it, ipad, chromebook 

c. Personalet 

d. Andre 

 
 
18.30 ca. 15 min) 
(Orientering) 

 

a. 

Der har været kvartalsmøde i Vestervig. Det blev drøftet 

om fremtidige møder skulle være temamøder. Bl.a. hvilke 

beføjelser skolebestyrelsen har. Mødet afholdes muligvis 

her i Hanstholm til januar. Snak om principper i SFO IT-

digitalisering.  

 

b. 

Opstart af arbejdet med ny mål- og handlingsplan for 

Hanstholm skoles SFO 12.november 

Orientering om fremadrettet kig på hvordan vi som samlet 

organisation løfter vikarudfordringerne.  



c.  

Travlhed.  

Elevsamtaler, sygefravær og kurser giver flere 

vikaropgaver. 

Opstart af AULA. 

Brug af ugeplaner og elevplaner i Min Uddannelse. 

Ny uddannelsesparathedsvurderinger i overbygningen 

 
 
7. Næste møde 

Er der punkter til næste møde? 
 
ca. 18.45 (5 min) 
(Drøftelse) 
 

 

Næste møde fredag 29/11 kl.17.00.  

 
8. Evt. 
 

 

En rigtig god oplevelse i 3.klasse at der er blevet opstartet 

legegrupper. 

 

 


