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Referat af møde i skolebestyrelsen 11. juni kl. 18.30 til 21.00 

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

B=beslutning) 

Afbud: Jesper, Jakob, Kristian, Bjørn, Jan 

 18.30 Velkomst og punkter til eventuelt 
 

Ingen punkter til evt. 
 

Forberedt 
af: 

1 
 

18.35 Meddelelser (O): 
 
Nye – byggeri og overgangsløsninger 
Jens informerede om prognoserne for udbygningen af Nye og 
konsekvenserne af den udskudte proces med nyt skolebyggeri. De 
nye prognoser giver anledning til opmærksomhed ift. 
overgangsløsninger på Hårup Skole. Skolebestyrelsen er 
opmærksom på vigtigheden af tydelig kommunikation til 
forældrene om den fremtidige sammenhængskraft mellem Elev, 
Hårup og Nye. I det nye skoleår indkaldes der til 
informationsmøde i forbindelse med det kommende 
skolebestyrelsesvalg. Dette kun såfremt der er tydelige 
budskaber, der kan kommunikeres med tydelig retning med 
formål at skabe ro for familierne i Elev. Mødet er rammesat til 
tirsdag d. 21.august kl. 19.30 
 
Hvad rører der sig aktuelt på skolerne? 
 

- Aktuel status på 4. og 5. og 8. årgang: 
På 4. og 5. årgang på Elev skole ses der en tendens til at 
elever trækker mod Lystrup og Elsted.  Forældrene angiver 
den uvisse situation omkring det nye skolebyggeri som 
årsag. Skoleledelsen og skolebestyrelsen følger udviklingen 
tæt, da årgangene ligger lige på grænses til, hvornår der kan 
oprettes én eller to klasser på årgangen. 
På 8. årgang på Hårup Skole ligger elevtallet på 26/27 
elever, hvilket giver anledning til samme overvejelser.  

- Der har været afholdt afgangsprøver på 9. årgang. De er 
forløbet rigtig godt, og det tyder igen i år på, at vores elever 
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har fået nogle gode redskaber med fra deres skolegang på 
Hårup Skole. 

- ”Det gode ungdomsliv i Hårup - status og hvorfor?”: 
Skoleledelsen har indkaldt Hårup Ungdomsklub, Hårup 
fritidsklub og SSP konsulent til møde. Baggrunden for dette 
er en opmærksomhed på tidlig risikoadfærd fra unge både i 
og udenfor skoledistriktet. Dette kalder på en samlet og 
koordineret indsats, der også inddrager lokalmiljøet i Hårup. 

 
 

2 18.50 Skolebestyrelsens udtalelse ved ansættelse af pædagogisk leder 
på Elev Skole. 
 
Der er vedtaget følgende procedure (jvf princip af nov 2015) 
a. Den ansættende leder informerer den samlede skolebestyrelse 
skriftligt, når der skal igangsættes en ansættelsesproces.  

b. Skolebestyrelsen beslutter her om de ønsker at deltage i 
ansættelsesforløbet  
 
c. Skolebestyrelsen afholder et møde samme dag som der har 
været afholdt anden samtale (eller snarest herefter). 
Skolebestyrelsens repræsentant(er) i ansættelsesudvalget 
fremlægger på mødet det pågældende stillingsopslag samt 
redegør for forløbet i ansættelsesprocessen, herunder:  
- hvor mange ansøgere der har søgt stillingen  
- hvor mange der var indkaldt til første samtale og nærmere om 
disses ansøgning og profil  
- hvem der var indkaldt til anden samtale og med hvilken 
begrundelse de  
blev udvalgt til at gå videre  
- hvem af kandidaterne fra anden samtale som 
ansættelsesudvalget pegede på og den nærmere begrundelse 
herfor.  
Skolebestyrelsesmedlemmerne kan på mødet stille de spørgsmål, 
de måtte have, til skolebestyrelsens repræsentant(er) i 
ansættelsesudvalget.  
Efter en drøftelse af sagen afgiver skolebestyrelsen sin udtalelse. 
 
Dorte Dreiøe er ansat som pædagogisk leder på Elev Skole. Der 
var mange kvalificerede ansøgere, og tre ansøgere gik videre til 
2. samtalerunde med test og samtaleforløb hos konsulent. 
 
Skolebestyrelsen tilslutter sig ansættelsen af Dorte. 
 
 

 
Jens 

2 19.00 Skolebestyrelsens udtalelse vedr ansættelse af lærere på Elev 
Skole og Hårup Skole 
( jvf vedlagte bilag) 
 

Jens 
Dorte 
Hanne 
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Elev Skole : Der er ansat en ny børnehaveklasseleder samt lærer  
til kommende 1. årgang. 
 
Hårup: Der er ansat to lærere til henholdsvis 3. og 5. årgang 
Der skal ansættes to lærere yderligere på Hårup Skole, hvilket vil 
ske inden sommerferien. 
 
Skolebestyrelsen tilslutter sig ansættelserne på de to skoler. 
 

3  19.10 
 

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 (O) 
 
Skolebestyrelsen arbejder gruppevis med hovedtrækkene fra 
årets elevtrivselsundersøgelse. 
 

- Hvad er hovedtrækkene? 
- Er der gennemgående tendenser? 
- Kalder data på en særlig bevågenhed eller indsatser? 

 
Elev Skole: Flotte tal men opmærksomhed på en glidning særligt 
i de ældste klasser på social trivsel 
Desuden en opmærksomhed på medbestemmelse og hvad det vil 
sige at have det i skolen. 
 
Hårup: Flotte tal ift. trivsel og selvværd 
Opmærksomhed på kedsomhed og medbestemmelse. 
Særlig OBS på risikoadfærd i de ældste klasser. 
 
I uge 32 behandler klasseteamene undersøgelse, og herefter 
tages punktet op igen i skolebestyrelsen. 

 

Jens, Peter, 
Dorte og 
Hanne 

 

5 20.15 Tidsplan for det kommende valg til Skolebestyrelsen 
Skoleledelsen fremlægger forslag til proces for det kommende 
valg til skolebestyrelsen 
 
Der inviteres til valgmøde og medlemmerne af skolebestyrelsen 
kontakter mulige kandidater forinden. 
 
Valgmøde Elev tirsdag d. 21.august kl. 19.30 
 
Dato for møde på Hårup Skole følger. Jens Mathiasen og David 
Mortensen drøfter mødet og rammerne forinden. 
 

Jens 
 

6 20.35 Punkter til næste møde 
 

• Næste møde afholdes i August, og Jens sender som altid 
forslag til dagsorden.  Jens laver desuden plan med forslag 
til møderække. Møderne afholdes fra kl. 18.30 som hidtil. 

 

Forslag til mødedatoer efteråret 2018: 
3. september, 3. oktober, 5. november og 5. december 
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