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Referat af mødet i skolebestyrelsen 15. maj kl 18.30 til 21.00 på Hårup Skole 

(Angivelsen af tid er vejledende til det enkelte pkt., O=orientering og afklarende spørgsmål, D=debat, 

B=beslutning) 

 

 18.30 Velkomst og punkter til eventuelt 
 

 

Forberedt 
af: 

1 
 

18.35 Meddelelser (O): 
 
Nye – byggeri og overgangsløsninger 
Intet nyt at fortælle siden sidst 
 
SFO – klub for 4. og 5. klasse i Elev fra august 
Der er lavet et lokalt klubtilbud på elev Skole, hvilket 
skolebestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med 
 
Status på proces med ansættelse af pæd leder til Elev 
Skole 
19 ansøgere i et stærkt felt, hvor fem er udvalgt til samtale 
 
 
Hvad rører der sig aktuelt på skolerne? 
 
De skriftlige afgangsprøver er veloverståede. 
 
To lærerstillinger er slået op på hver skole. Stor søgning på 
begge skoler. Dvs i alt 90 ansøgninger 
 
Der afholdes aktivitetsdag på skolerne lørdag d. 25. august.  
 

Alle 
 

2 18.45 Opfølgning på timefordeling og budget for 2018/19 (O,B) 
 

- Status på budgettet for 2018/19. Skoleledelsen kan ved 
planlægningen forudse, at skolernes (især Hårup Skole) 
økonomi bliver sat under pres i det kommende skoleår. 

- Skolebestyrelsen orienteres om udfordringerne og                       
hvilke handlemuligheder, der er i budgettet: 
Ledelsen estimerer, at elevtallet på 9. årgang bliver 

Gerner 
Jens 

 Skolebestyrelsen ved skolerne i Elev og Hårup 
 

   

 



 

 2    

mindre end først antaget. Det betyder (sammen med få 
andre parametre), at skolen i 2019 får en bevilling, der 
er ca. 900.000 kr. lavere end i 2018. Med dette lavere 
budget skal skolen bemande én klasse mere i 2019 end 
i 2018. 
Målet er derfor stadig at kunne overføre ca. ½ million 
fra regnskabsår 2018 til 2019. 
Der kan være mange andre parametre, der kan påvirke 
det endelige budget i 2019. (Også kommunale 
besparelser) Situationen følges nøje, og de økonomiske  
udsigter for 2019 tages op i skolebestyrelsen igen i 
september / oktober 2018. 
 

- Fordeling af timer, herunder skoledagens længde i det 
kommende skoleår: 
Skolebestyrelsen blev præsenteret for ledelsens udkast 
til en reduktion af skoledagen med det mål at opnå flere 
2-lærer- og ressourcetimer. 
Skolebestyrelsen bakkede op om forslaget.  
Skolebestyrelse ønsker at der udarbejdes en evaluering 
på elevniveau og forældreniveau. 

 
 

2 19.15 Valg til skolebestyrelsen forår/sommer 2018 (O, B) 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:  
  
Hårup Skole: David Mortensen og Jesper Moll: Afventer 
svar 
 
Elev Skole: Sune og Jan: Begge genopstiller 
 
Det blev på sidste møde besluttet, at udsætte valget til efter 
informationsmøder i august, hvor de nye 0. klasser er startet. 
 
Denne del af punktet tages op på næste møde i 
skolebestyrelsen. 
 
Skolebestyrelsen skal tillige drøfte organiseringen med 
en/to bestyrelser. Kan der være fordele i, at være en 
skolebestyrelse til hver skole? 
 
Det blev under denne del af punktet besluttet, at 
skolebestyrelsen holdes samlet så sammenhængskraften 
mellem de to skoler bevares. I en omskiftelig tid med særligt 
fokus på overgangsløsninger i byggefasen til ny skole i Nye, 
er det vigtig at de to skoler også på bestyrelsesniveau fortsat 
fremstår som en samlet enhed, hvor der kan laves lokale 
løsninger. 
 

Jens 
Alle 
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3 19.40 
 

Devices, mobiltelefoner, Ipads mm (0, D) 
 
I starten af april lavede Hårup Skole et midlertidigt stop for 
eleverne i afdeling A’s brug af Devices. Dette blev der 
orienteret om. Dette medførte en omfattende debat. 
Skolebestyrelsen ønskede punktet sat på dagsordenen. 
Der er forskellig praksis på de to skoler. 
Elev Skole: Her er elevernes telefoner i tasken hele 
skoledagen Den må tages frem, hvis det har et pædagogisk 
formål. Fredag er der særlige aktiviteter hvor der også kan 
bruges devices. 
Hårup Skole afd A: Elevernes mobiltelefoner samles ind 
ved skoledagens start. De udleveres i løbet af skoledagen, 
hvis de skal anvendes i undervisningen. Telefonerne er også 
for tiden indsamlet i SFO tiden. Dette sker for, at styrke 
børnenes sociale samvær på tværs af klasser og 
grupperinger ved pædagogiske aktiviteter. 
Hårup Skole afd B: Elevernes telefoner skal blive i tasker 
eller elevskabe i undervisningstiden. De må tages frem, hvis 
de skal være en del af undervisningen. 
 
Punktet blev drøftet og forskellige perspektiver blev vendt. 
Ved afslutningen af behandlingen af punktet, var der 
enighed om, at der aldrig ville kunne skabes enighed om 
den helt rigtige procedure. Skolebestyrelsen udtrykte tillid 
til skolens håndtering i praksis. Omvendt udtrykte skolen 
tilfredshed med skolebestyrelsens konstruktive 
opmærksomhed på skolens praksis. Flere af skolebestyrelsen 
input, vil blive indarbejdet i den videre praksis.  
 

Jens, Peter 
og Hanne 

 

4 20.10  Nye principper (D, B) for: 

1) Elevers deltagelse i eliteidræt og musik 

2) Princip for elevernes udvikling i Skolernes faglige og 
sociale fællesskaber 

 

I henhold til den gældende lovgivning skal skolerne have 

principper for ovenstående. 

Skolebestyrelsen drøfter og korrigerer, hvis der er behov for 

det det, de udarbejdede forslag 

 
De fremlagte principper blev vedtaget 
 

Jens 
&  

Alle 

5 20.30 Punkter til næste møde 
 

• Det gode ungdomsliv i Hårup 

• Den lokale udviklingsplan 

• Status på skolebyggeri i Nye  
 

 


