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Referat af møde i skolebestyrelsen 7. januar 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 
 

(Se indkomne punkter under pkt. 5) 
 

Forberedt 
af: 

1 
 

18.35 Meddelelser (O): 
 
Nye – byggeri og overgangsløsninger 
COWI er udpeget som bygherrerådgiver, og i de 
kommende måneder påbegyndes næste fase af 
projektet.  
Der er valgt placering af skolen, der vil ligge tæt op 
mod Lisbjerskoven. Der er foruden en ny skole også 
projekteret med boldbaner, idrætshal og øvrige 
fritidsfaciliteter. 
 
Ud- og ombygning Hårup Skole – status 
Det er blevet besluttet, at der skal laves en pædagogisk 
opgradering af skolens lokaler ift. akustik, ventilation 
og lys. I projektet arbejdes der desuden med et nyt 
læringsmiljø i indskolingen og et læringsrum til 
anvendelse i samarbejde mellem HUK, fritidsklubben 
og skolen.  
 
APV 
Der er gennemført en kommunal APV blandt skolerne i 
Aarhus Kommune. De lokale APV´er på Hårup og Elev 
Skole indikerer rigtig god trivsel blandt personalet på 
skolerne, hvilket er meget tilfredsstillende. I den 
kommende uge behandles APV´en på de to skoler. 
Fokus for det arbejde vil både være på, hvorledes vi 
kan fortsætte med at gøre de ting, der skaber god 
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trivsel i hverdagen, samt om der er ting vi kan forbedre 
på de to skoler. Skolebestyrelsen efterspørger, at se 
APV for skolerne. Disse medsendes referatet 
 
Nyt fra skolerne 
På Elev skole arbejdes der fortsat med emnet ”den gode 
skole”, og i den næste periode bliver elevrådet mere 
involveret i processen. 
 
På Hårup Skole er der igangsat en ombygning og 
renovering af de to lokaler, ved madkundskab, hvor 5. 
årgang til dagligt har klasselokale. Ombygningen 
udvider lokalerne og sikrer desuden, at det i fremtiden 
bliver lettere for årgangen at samarbejde på tværs af 
klasserne   
 
 

2 18.45 Hårup Skole – fremtid set i lyset af udbygningen i 
Nye og den nye skole fra 2023 
 
De kendte prognoser for Hårup Skole viser et fald i 
elevtallet indtil 2023. I Elev/Nye er det lige omvendt. 
Her peger prognoserne om en markant stigning i 
Elevtallet. 
 
Skolebestyrelsen har derfor dagsordensat et punkt 
hvor, der på baggrund af de tilgængelige prognoser og 
de økonomiske følger heraf, drøftes følgende: 
 

1) hvilke muligheder og begrænsninger ligger der i 
en løsning hvor Hårup Skole fra 2023 kun har 
elever fra Hårup og omegn? 

2) Hvilke muligheder og begrænsninger ligger der 
i en løsning, hvor udskolingen fra Hårup 
tilknyttes til skolen i Nye? 

 
 
Skal/kan der efterfølgende rettes henvendelse til 
Aarhus Kommune? 
 
Skolelederen fremlagde de fremtidige prognoser for 
skolerne samt de overvejelser, der i de tidligere 
skolebestyrelser har været omkring emnet. Herefter 
blev både datagrundlaget og forskellige holdninger 
drøftet. 
 

Jens 
Peter 

Hanne 
Dorte 
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Det blev konkluderet, at det endnu er for tidligt at gå i 
detaljerne omkring konkrete valg.  
Det blev besluttet at skoleledelsen udarbejder et forslag 
til henvendelse til Aarhus Kommune. Forslaget sendes 
til formand og næstformand, der arbejder videre med 
udkastet. Punktet tages herefter op igen på næste 
møde.  
 

3 20.15 Drøftelse forud for budgetlægning - Hvad ønsker 
skolebestyrelsen prioriteret i den kommende 
budgetlægning? 
 
På baggrund af dette fremsætter skolebestyrelsen 
ønsker til det kommende budget 
 
Punktet udsat til næste møde 

Jens 
Peter 

 
 

4 20.45  Indhold på de kommende møder 
 

1) SFO-forældreråd 
2) Digital dannelsesdag på skolerne 28. januar 

 
 

 
Jens 

5 20.50 Evt 
 

1) Et medlem ønskede en generel drøftelse af 
forbud som pædagogisk princip på skolerne. 
Punktet blev ikke nået, men tages op på næste 
møde. 

 
2) Et medlem ønskede at drøfte tidspunktet for 

afholdelse af skole/hjem samtaler på skolen. 
Punktet blev ikke behandlet, men tages op på 
næste møde, hvor skolens princip vedr. 
samarbejde mellem skole og hjem inddrages. 

 
 

 


