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Referat af mødet mandag den 28. august kl 18.30 – 21.00 på Hårup Skole 

Tilstede: Jakob, David, Jan, Christophe, Christian, Hanne, Gitte, Tina, Jens, Bjørn 

Afbud: Hanne, Kim 

 

 18.30 Velkomst og punkter til eventuelt 
 

Orientering om åben skole 7. oktober 
 

 

1 18.35 Aktuelt fra skolerne 
 
Jens, Peter, Hanne og Gitte giver en aktuel status på, hvad 
der rører sig på skolerne. 
 
Vi er kommet godt i gang på skolerne.  
Overordnet set trives elever og personale. I særdeleshed er 
vores 63 nye elever i 0. klasse kommet rigtig godt fra start. 
 
Der er blevet investeret i efteruddannelse til personalet, 
hvilket betyder, at der er mange på kurser.  
I ugen op til skolestart har personalet arbejdet med bla. et 
nyt værktøj til planlægning og evaluering af elevernes 
læring, samt skolernes lokale trivselsplan. Dette værltøj 
hedder ”Min uddannelse”. 
Udbygningen af Nye har fyldt en del blandt personalet, og 
der er naturligt nok mange spørgsmål forbundet med en 
uvis fremtid for de to skoler. 
Der har desuden være opstart på en fælles motorikindsats 
med områdets daginstitutioner. 
På Elev Skole og i Afd. A på Hårup Skole har der været fokus 
på den rolige og strukturerede start på dagen for alle elever. 
I afd. B har 9. klasserne holdt fællessamling og budt 
velkommen med intro til 6. klasse. Morgensamlingerne går 
resten af året på skift. Studietid er flyttet fra ydertimerne, så 
det bliver vægtet mere, hvilket er blevet godt modtaget 
blandet eleverne. Samarbejde med DGI om 
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minitrænerforløb i skoletiden og kreative valghold har fået 
en succesfuld start.  
 

2 19.00 
 

Hvad viser årets elevtrivselsundersøgelse? 
 
Tilbagemelding på og diskussion af fremtidige fokuspunkter 
  
Elevtrivselsundersøgelsen har været behandlet af ledelse og 
personale. Skoleledelsen præsenterer hvad der har været i 
fokus.   
 
Overordnet set har begge skoler en meget stor andel af 
elever der er glade/meget glade for deres skole 
Elev Skole: 95% 
Afdeling A Hårup Skole 98% 
Afdeling B Hårup Skole 81% 
 
Elev Skole: Som det fremgår er elevtrivslen generelt høj. På 
stort set alle områder ligger skolen over 
kommunegennemsnittet, hvilket er meget tilfredsstillende. 
På et område ligger skolen under kommunegennemsnittet: 
Elevernes medbestemmelse i undervisningen. Her ønskes 
der er stigning i tilfredsheden, hvorfor det fremover vil være 
et fokusområde. 
 
Hårup afd. A: Gode resultater ifht. mobning og trivsel, 
hvilket er meget tilfredsstillende.  I afd. A er der desuden 
fokus på elevernes medbestemmelse i undervisningen.  
 
Hårup afd. B: Også en flot elevtrivselsundesøgelse. 
Elevernes træthed og parathed til skoledagen er et tema. 
Hvordan snakker man med forældre om dette, uden at det 
bliver en løftet pegefinger. Kan det være et punkt på 
forældremøderne?  
 
I alle tre afdelinger er der desuden fokus på, hvorledes vi 
løbende kan lave vores egne trivselsmålinger ved brug af 
redskabet Klassetrivsel.dk 
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3 19.45 Hvad viser årets Forældretilfredshedsundersøgelse? 
 
Tilbagemelding på og diskussion af fremtidige fokuspunkter 
  
Forældretilfredshedsundersøgelsen har været behandlet af 
ledelse og personale. Skoleledelsen præsenterer hvad der 
har været i fokus.   
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Fine tal i tilfredsheden. Overordnet set er der stor 
tilfredshed. 
 
(Se bilag fra afdelingerne) 
 
Skolebestyrelsen udtaler deres tilfredshed med 
forældretilfredsheden på skolen. Den er udtryk for to 
velfungerende skoler, hvilket er meget tilfredsstillende. 
 
Skolebestyrelsen henstiller, at lærerne bruger kræfter på 
kommunikation omkring det enkelte barn ved børn der har 
det svært.  
 
 
 

4 20.20 Årets mødeplan 
 
Forslag til årets møder i skolebestyrelsen er rundsendt. 
Passer tiderne til alles behov? 
 
Møderne lægges 18.30 - 21.00. mandag - torsdag på 
rullende dage.  
 
Forslag om at udsætte dialogmødet med 
klasseforældrerådene til efter budgetforhandlingerne i 
kommunen medio september. Hermed har skolebestyrelsen 
”noget konkret at gå med om det altoverskyggende emne. 
Forslaget vedtaget. 
 
 

Jens 
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20.30 Nyt vedr. NYE 
 
Skolebestyrelsen afsendte kommenteringssvar i juli. 
Hvad er status? 
 
Skolebestyrelsen afventer budgetforlig medio september. 
Når der er mere viden om fremtidsperspektiverne for de to 
skoler søges indflydelse.  
 
 

Sune 

8 20.45 Orientering om ansættelse af en lærer på Hårup Skole samt 
to pædagoger i skolernes SFO 
 
Skolebestyrelsen bakker op om de nye ansættelser 
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9 20.55 Evt 
Orientering om arrangement (Åben Skole) sammen med 
idrætsforeningerne lørdag den 7. oktober 
 
Lørdag d. 7. oktober afholdes der åben skole på de to skoler.  
På Hårup Skole afholdes dagen i samarbejde med TMIF. 
 
På Elev Skole er det endnu ikke afklaret om Elev 
Idrætsforening deltager i planlægningen af dagen. Sikkert er 
det dog at dagen kommer til at handle om, hvorledes der på 
skolerne arbejdes med bevægelse i fagene. 
 
Skoledagen d. 7. okt. Er en obligatorisk skoledag, hvor 
eleverne har mødepligt. Til gengæld er der ikke skoledag d. 
2. jan. 2018. SFO vil være åben for tilmeldte børn. 
 
 

 
 

 


