Delfivej 1
Skolebestyrelsen
ved skolerne i Elev og Hårup
8530 Hjortshøj

Referat af møde i skolebestyrelsen onsdag den 27. september kl 18.30 – 21.00 på
Elev Skole
18.30
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Velkomst og punkter til eventuelt

18.35 Orientering om ledelsessituationen på
skolen
Udskolingsleder Gitte Nielsen er udlånt til
Strandskolen. Der arbejdes nu med en plan,
hvor der bliver delvist konstitueret en leder på
skolen. Skolelederen tager personaleledelsen i
afd. B.
18.45
Budgetopfølgning efter 5.september
Elevtallet pr. 5. september danner baggrund for
regulering af budgetterne for skolerne for
perioden august til december 2017. Desuden er
elevtallet pr. 5. september et væsentligt
grundlag for budgettildelingen til Budget 2018.
Hvis elevtallet havde udviklet sig ugunstigt i
enkelte klasser på de to skoler, ville det have
haft en stor negativ indvirkning på budgetterne i
2018. Heldigvis holdt elevtallet sig over den
kritiske grænse på begge skoler.
Med kendskabet til 5. september elevtallet, er
behovet for ”polstring” af økonomien derfor
blevet mindre. På Hårup skole kan kravet til
opsparingens størrelse i 2017 på denne
baggrund reduceres.
Det budgetterede overskud på Hårup skole
forventes derfor lavere en budgetteret. På Elev
skole og i SFO forventes underskuddene at blive
lavere end budgetteret. Samlet forventes

resultatet for de tre enheder at blive tæt på
det budgetterede.
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19.00 Hvad er Skolebestyrelsens rolle? og
rammerne for arbejdet i skolebestyrelsen
Oplæg ved jurist fra Børn og Unge Agnete
Ellerup og områdechef Ole Ibsen
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19.45 Skolernes nye trivselsplan præsenteres
Udvalget har efter præsentation i
personalegrupperne og i tidligere i
skolebestyrelsen færdiggjort arbejdet og planen
præsenteres for skolebestyrelsen for en endelig
beslutning.
Trivselsplanen blev gennemgået og besluttet. I
starten af det nye år, laves der opstart på den
nye trivselsplan, hvor formanden sammen med
skoleledelsen sikrer promovering af den ny plan.
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20.05 Nyt vedr. Nye
Der forventes forlig vedr Aarhus Kommunes
budget for 2018-22 den 12. oktober. I
budgetforslagene indgår forslag om en ny skole i
Nye.
Er der nyt?
Skal skolebestyrelsen forholde sig til noget?
Der er blevet vedtaget en ny skole i Nye. Der er
desuden blevet indkaldt til møde vedr. scenarier
for overgangsløsninger, som Jens deltager i.
Jens holder bestyrelsen orienteret.
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20.20 Møde med klasseforældreråd 2. oktober
Mødet er udsat. Hvis der er nyt at fortælle,
indkaldes der til møde d. 23.10.17 på Elev
Skole. Jens og Sune indkalder og deltager.
20.30 Princip for Skole-hjem samarbejdet
præsenteres (bilag)¨
Er der brug for justeringer?
Punktet udsat
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20.50 Evt
På baggrund af de nye økonomiske muligheder
ønsker skoleledelsen at ansætte en lærer på
Hårup skole, hvilket blev godkendt.

