Delfivej 1
Skolebestyrelsen
ved skolerne i Elev og Hårup
8530 Hjortshøj

Referat af møde i skolebestyrelsen onsdag den 25. oktober kl 18.30 – 21.00 på
Hårup Skole
18.30
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Velkomst og punkter til eventuelt

18.35 Udviklingen i Elev, Nye og Hårup
Der er udsendt nyt materiale til kommentering i
skolebestyrelsen
Hvordan skal skolebestyrelsen forholde sig til dette?
Forslag til svar på de nye scenarier

Sune
&
Jens

Jens og Sune gennemgik de fremstillede scenarier.
Der blev efterfølgende stillet spørgsmål om personalets
arbejdsmiljø og stemningen på skolen generelt. Det
vurderes at stemningen er rigtig god. Personalet imødeser
nogle udfordringer, men de kan løses ved fælles hjælp.
Forslag til kommentering af scenarierne: Det er vigtigt at det
fremgår tydeligt, hvorfor vi mener, vi kan løse
udfordringerne lokalet. Det vigtigste budskab er, at både
skole, dagtilbud og lokalsamfund er villig til at stå sammen
om de kommende udfordringer i en lokal løsning.
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19.15 Byggeproces Nye Skole
Skolebestyrelsens rolle
Jens fremlægger aktuel status og overblik. (Se bilag)
Hvordan er processen tænkt og hvordan skolebestyrelsens
rolle er tænkt igennem byggeprocessen?
Det blev drøftet, hvorledes skolebestyrelsen bedst kan
involvere sig i processen. Det er en stor opgave og i lyset at
den fremlagte procesplan, er det ikke realistisk, at en
repræsentant deltager i alle møder. Det kan heller ikke

Jens

anbefales at opgaven går på skift blandt medlemmerne, da
vigtig viden vil gå tabt mellem møderne.
Det er skolebestyrelsen ønske at både forvaltning og
skoleledelsen holder skolebestyrelsen opdaterede ifht.
processen.
Skolebestyrelsen ønskede at viderebringe to perspektiver til
interessentanalysen i styregruppen:
1) Lav målrettede dialogmøder med fokus på
involvering af skolebestyrelse, dagtilbudsbestyrelsen,
lokal idrætsforening, seniorgruppen, sognerådet,
fællesråd, borgerforening,
2) Det er vigtigt, at der er løbende orientering om
processen til både skolebestyrelse og lokalsamfund.
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19.45 Princip for Skole-hjem samarbejdet præsenteres (bilag)
Er der brug for justeringer?

Jens
&
Peter

Udsat til næste møde
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20.15 Input til årshjul for skolebestyrelsens arbejde
Udsat til næste møde
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20.30 Evt
Ingen punkter behandlet

Jens
&
Sune

