Delfivej 1
Skolebestyrelsen
ved skolerne i Elev og Hårup
8530 Hjortshøj

Dagsorden 6. maj kl 18.30 til 21.00 på Hårup Skole
(Angivelsen af tid er vejledende til det enkelte pkt., O=orientering og afklarende spørgsmål,
D=debat, B=beslutning)
18.30
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18.35

Velkomst og punkter til eventuelt

Meddelelser (O):
Aktuelt nyt fra skolerne
Der er en ny platform, AULA, på vej til skolerne som erstatning for
Skoleintra. Arbejdet med platformen bliver en del af skolens indsatser i det
kommende skoleår. Skolebestyrelsen holdes opdateret samt inddrages i
drøftelser og beslutninger om den gode kommunikation mellem skole og
hjem, når processen er lidt mere fremskreden.
Overgangsløsninger – ressource til transport?
Der er opstået usikkerhed om rammerne for bevillingen til transport
mellem Elev og Hårup ift. overgangsløsninger, inden den nye skole i Nye
står færdig. Skolebestyrelsen er undersøgende ift. referater fra de møder,
der blev afholdt, og hvis nødvendigt genoptages dialogen med Børn og
Unge herefter.
Nye - placering af byggeri og status på overgangsløsninger
Tidsplan
Opfølgning på mødet med forældregruppen i Elev 28. marts.
Der var stort fremmøde og stor interesse for projektet. Skolebestyrelsen
udtrykte tilfredshed med mødet, der, som det var hensigten, har skabt den
nødvendige åbenhed om de udforinger og muligheder, der ligger forude.
Ud- og ombygning Hårup Skole – status
Tidsplan og rammer for projektet.
Der er bevilliget 10 mio. kr. til ombygning af Hårup Skole. Ombygningen
indebærer nyt nat/tek. lokale, nyt håndværk/design samt nyt læringsmiljø i
afd. b. Processen løber fra ca. nytår 2020 og nogle måneder frem.
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18.50

Nyt Skoleår 2019-20
Elevtal på de enkelte årgange - og konsekvenser heraf
Antal klasser
Antal lærere
Forslag om klassesammenlægning på 9. årgang og udvidet klassedannelse
på 3. årgang.
Forslaget vedtaget
Lektionstimetal på de enkelte årgange
Den nye lov for folkeskolen – hvilken betydning får den for vores skoler?
Brug af §. 16. b i skoleåret 2019-20 – konvertering af timer til
understøttende undervisning
Ligesom sidste skoleår er det muligt at reducere dele af skoledagen og
arbejde med 2. voksenordning, hvilket blev besluttet. Eleverne skal dog
generelt have flere lektioner, så på enkelte årgange vil der opleves længere
skoledage i det kommende skoleår.
Lejrskoler – hvilke årgange og varighed
Følgende blev besluttet:
4 årgang. 3 dage to overnatninger
5. årgang 3 dage med to overnatninger
9. årgang 5 dage med fire overnatninger til Berlin.
Desuden blev der sendt en opfordring til, at forældre og lærere er
opmærksomme på arrangementer på tværs af skolerne evt. med
forældreovernatning. Skolen hjælper gerne med betaling af hytte mm.
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19.20

Hårup Skole – fremtid set i lyset af faldende elevprognoser og den nye
skole i Nye (D)
Opfølgning fra de sidste møder.
Der skal behandles bevilling til den nye skole på byrådsmøde.
Der kigges i den sammenhæng på sammenhængskraften mellem de to
skoler. På de kommende møder i skolebestyrelsen skal det drøftes og
besluttes, hvorledes skolebestyrelsen ønsker sammenhængskraften
mellem Hårup Skole og skolen i Nye.
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19.35

Hvad siger forskningen om Store skoler  små skoler
På mødet i marts blev der rejst spørgsmål om ledelsen kunne hjælpe med
at belyse forskellen mellem store og små skoler. F.eks på følgende
parametre:
Oplæg fra ledelsen og drøftelse

Se bilag
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20.05

Udeskole – på Skolerne i Elev og Hårup. Oplæg ved Lise
Hvad kommer det af?
Hvad kan det?
Lise (lærer på Elev Skole) holdt oplæg om den nuværende praksis.
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20.30

Gennemgang af princippet for Skole-hjem samarbejde
Er der brug for korrektioner?
Det blev kommenteret at kommunikationen til forældrene omkring
princippet skal sættes i en ramme, så den giver mening.
Spillereglerne skal være tydeligere og skolen opfordres til at skærpe
forventningerne overfor forældrene.
Hvad angår antal samtaler og elevplanens placering udtrykte
skolebestyrelsen, at det nuværende niveau er passende. Der ønskes en
evaluering på indsatsen ved et kommende møde.
Skoleledelsen laver et udkast med de ovenstående forbedringsforslag der
efterfølgende godkendes i skolebestyrelsen.
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20.50

Indhold på de kommende møder d. 18.6:
• Møde med klasseforældreråd i Hårup
• Gennemgang af principper
• Møde med forældrerådene i SFO

