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Referat af mødet onsdag den 4. december kl. 19 - 21.30 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 
 
Punkt til evt:  
Har vi det rigtige antal møder i skolebestyrelsen?  

 

 
 

Forberedt 
af: 

1 18.35 Meddelelser (O): 
Nye – overgangsløsninger:  Onsdag d. 6 offentliggøres det, 

hvilke overgangsløsninger der vælges. Skoleledelsen 

kommunikerer løsningen til skolens forældre, når den er 

officiel. Efterskrift: Beslutningen skulle omkring byrådet og 

blev endelig vedtaget den 13. december 

 
Hvad rører der sig aktuelt på skolerne?  
Det pædagogiske personale er påbegyndt drøftelser om 
skoledagens opbygning, da vi grundet administrative 
tilpasninger, har brug for at lave ændringer til kommende 
skoleår. På det kommende møde i skolebestyrelsen gives 
mere information herom. 
Forældreråd i SFO:   
Der skal oprettes forældrerråd i SFO. Disse indkaldes 
efterfølgende til et møde i skolebestyrelsen. 
 

Alle 
 

2 19.05 De kommende kvalitetsrapporter og efterfølgende 
kvalitetssamtaler i januar (B). 
 
Orientering om formål og hensigt 
Hvem skriver afsnit for skolebestyrelsen? 
Hvem fra skolebestyrelsen deltager i kvalitetssamtalen 19. 

januar?    

Kvalitetsrapporterne er en del af byrådets tilsyn med skoler 

og dagtilbud. Rapporten er en blanding af mange forskellige 

Jens 
 

 Skolebestyrelsen ved skolerne i Elev og Hårup 
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nøgletal for skolerne både hvad angår sundhed, faglighed, 

trivsel og forældresamarbejde. 

Kvalitetssamtalen er en opfølgende samtale, hvor tallene og 

udtalelserne bliver nuanceret. David deltager i samtalen 

som repræsentant fra skolebestyrelsen, og med støtte fra 

Jens udarbejder han udtalelsen fra skolebestyrelsen. 

 

  

3 19.20 
 

Princip for Skole-hjem samarbejdet præsenteres (D) (bilag) 
 
Er der brug for justeringer?  

Et enkelt punkt ønskes justeret. Der ønskes fokus på at 

samtaler på 0. 1. og 6. årgang afholdes tidligt på skoleåret. 

Dette for at sikre at nye lærere og forældre tidligt 

påbegynder et godt og konstruktivt skole/hjem samarbejde. 

 
 

Jens 
Hanne 

& 
 Peter 

4 19.40 Princip for lejrskoler og skolerejser (D) 
 
Vi har i dette skoleår lejrskole på 5. og 6. årgang. 
Skolebestyrelsen har tidligere drøftet muligheden for at 
udvide med lejrskoler på flere årgange. 
Skolens ledelse foreslår, at supplere dette med en skolerejse 
i udskolingen. 
Skolebestyrelsen ser på forslag til et nyt princip for lejrskoler 
og skolerejser og overvejer herunder muligheden for 
brugerbetaling 
 
Punktet vedr. skolerejse tages ud. Skolens afholder kun 

lejrskoler, og så kan forældrene indgå i dialog på årgangen 

om eventuelle tilkøb. Punktet tages op på næste møde, hvor 

der kigges nærmere på de konkrete tal i budgettet. Der kan 

desuden med fordel laves en plan for, hvornår man tager på 

lejrtur på tværs af skolerne. 

 

Jens 
 

5 20.10 Infomøder for kommende 0. klasser (D) 
 
Vi afholder i den kommende tid informationsmøder for de 
kommende ”skole-startere”. 
Skolens ledelse præsenter et kort oplæg over den proces vi 
har kørt de seneste år og hvad vi har planlagt for det 
kommende forløb 
Skolebestyrelsen er ”kritisk ven” og bedes forholde sig til det 
skitserede 
 

Peter, 
Hanne og 
Jens 
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Der blev drøftet et andet tema, som viste sig. På Hårup 

Skole mødte der meget få forældre frem, hvilket giver 

anledning til refleksion. Mødernes indhold vurderes at være 

relevant, men hvordan gør vi opmærksom på, at møderne 

findes?  Hvordan får vi større fremmøde på Hårup? Kan det 

”hypes” fra børnehaven? Skal en repræsentant fra skolen 

møde op til storbørnsgruppens første møde? Punktet 

behandles igen i det kommende skoleår.. 

 
 

 20.40 Punkter til det kommende møde onsdag den 4. januar: 
Samarbejde mellem skolebestyrelsen og forældreråd i SFO 
Skolernes princip for kommunikation – herunder: ”er der 
brug for at brande skolerne?” 
 
Ændringer af skoledagens opbygning i kommende skoleår 

Frekvens af sundhedsplejebesøg  

 
 

Alle 

  Evt:  
 
Mindre mødefrekvens til møde i skolebestyrelsen for at sikre 
større fremmøde?: Det blev besluttet ikke at sætte 
mødefrekvensen ned, da skolerne lige nu står foran store 
forandringer.  

 


