Delfivej 1
Skolebestyrelsen
ved skolerne i Elev og Hårup
8530 Hjortshøj

Referat af mødet torsdag den 4. januar kl. 19 - 21.30 på Elev Skole
(Angivelsen af tid er vejledende til det enkelte pkt., O=orientering og afklarende spørgsmål, D=debat,
B=beslutning)

18.30

1

Velkomst og punkter til eventuelt

18.35 Meddelelser (O):
Nye – byggeri og overgangsløsninger
Der er indkaldt til visionsproces vedr. nyt skolebyggeri.
Processen forventes færdig medio marts, hvorefter næste
etape starter. Mere info følger på de kommende møder.
Hvad rører der sig aktuelt på skolerne?
Der er igangsat proces blandt personalet vedr. skolernes
grundskema. I det kommende skoleår skal der laves
tilpasninger, da kommunes administrative systemer kun kan
arbejde med lektioner á 45 min. varighed. Punktet tages på
møde i SB ved senere lejlighed så forældreperspektiverne
kan medtages i de endelige beslutninger.
Grundet ændringer i personalesammensætningen er 2.
skemaperiode udsat til opstart i uge 8.
Orientering om ansættelser
Der er ansat en barselsvikar på Elev Skole. På Hårup Skole er
der ansat en lærer i udskolingen. Der afholdes samtaler til
endnu en stilling i udskolingen i uge 3.

Forberedt
af:
Alle
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Dialogmødet 18. januar
Der er indkaldt til dialogmøde mellem skolebestyrelsen
torsdag den 18. januar. Emneområder: Nye - herunder
overgangsløsninger, betydning for Hårup Skole, lejrskoler,
”kedsomhed” mm
19.00 Foreløbig orientering om regnskab for 2017 og de
økonomiske udsigter for 2018

Gerner
-via bilag

Se vedhæftede bilag. Punktet tages op igen på mødet i
marts.
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19.15 Princip for lejrskoler og skolerejser (D)

Jens

Opfølgning fra mødet 4. december. Skoleledelsen
fremlægger økonomisk overblik over ”hvad en lejrskole
koster”.
Herefter drøftes forslag til princip for lejrskoler (bilag)
Skolebestyrelsen anbefaler på baggrund af oplægget, at vi
indfører lejrskole på 4, 6, og 8. (9) klasse. Desuden at der
følges tæt op på effekten. Punktet tages op på møde med
klasseforældrerådene, hvor der kan gives ”håndslag” på
forældreopbakningen til f.eks. indsamling af midler i
elevernes fritid.
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19.50 Princip for kommunikation (D+B)
Skolebestyrelsen ser på skolernes princip for
kommunikation (bilag) og ser på aktuelle tal fra den sidste
forældretilfredshedsundersøgelse
Hvad er status og er der behov for nye tiltag?
Hvad er nødvendig kommunikation?

Jens
Peter
Alle

Oplægget blev drøftet og en mulig ”kampagne” blev
debatteret. Skolen kommunikerer via flere kanaler pt.,
hvilket er godt.
Punktet blev ikke færdigbehandlet, men tages op igen senere
på året.
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20.30 Samarbejde mellem skolebestyrelsen og forældreråd i SFO
(O)
Aktuel status - har vi forældreråd i SFO. Hvordan skal
samarbejdet være?
Der er et SFO forældreråd i Hårup og et på vej i Elev.
Forældrerådene i SFO inviteres til møde i skolebestyrelsen
inden sommerferien.

Peter

20.40 Punkter til det kommende møde onsdag den 31. januar:
Sammenhængskraften mellem Hårup skole og Nye skal på
dagsordenen. Særligt fremtidsudsigten for udskolingen på
Hårup Skole.
Kan man arbejde for en pædagogiske bæredygtig udskoling,
når der ikke længere kommer elever fra Elev Skole til Hårup?
Jens undersøger hvilken proces der er planlagt og vender
tilbage på næste møde.
Fremtidsrognoserne for Hårup skole ønskes inddraget i
drøftelserne, så de foretages på kvalificeret grundlag.
Desuden ønskes påbegyndt en drøftelse af, hvorledes
ombygningen at Hårup skole skal pågå, og hvorledes
skolerne bedst udnytter budgettet til transport i
overgangsfasen til en ny skole.
Desuden opfølgning på budgettet (rammesat til mødet i
marts) - skolebestyrelsen ønsker tillige en opfølgning på de
”budgetmæsige” bevægelser siden sommeren 2017.
Gerner deltager i det kommende møde

Alle

