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Referat af dialogmøde med klasseforældreråd den 23. marts 2017 

Til stede: Jens Mathiasen, Sune Nabe Frederiksen, Christa Dahl og 15 repræsentanter for 

klasseforældrerådene. 

Dette var det første dialogmøde i bestræbelserne på at få en tættere kommunikation mellem forældre / 

Skolebestyrelse og skolerne i Elev og Hårup. 

Dagsorden: 

• Lidt tal om den nærmeste fremtid 

• Den fælles udfordring 

• Skolebestyrelsens arbejde for sammenhæng mellem de to skoler 

• Aktuelt fra skolerne 

• De gensidige forventninger 

• 3 gode råd fra jer til os 

 

Lidt tal om den nærmeste fremtid 

Jens gennemgik prognoserne for de kommende skoleår. De viser, at antallet af elever i Elev vil være højere 

end antallet i Hårup om tre år. 

Mange af de børn, der skulle gå i overbygningen på Hårup Skole går i dag til Lisbjerg, Lystrup og Elsted 

Skole. Derfor skal vi have fokus på sammenhængskraften mellem vores to skoler. Der udspandt sig en 

længere debat om transportproblemet mellem de to skoler. 

 

Den fælles udfordring 

Sune fortalte om den udfordring vores skoler står overfor med udbygningen af byen Nye. Prognosen for 

udvikling af børnetallet i den forbindelse viser, at der i en periode – inden en ny skole kan stå klar – vil være 

flere børn i skoledistriktet end der er plads til. Den nye skole vil kunne stå klar om fem år. 

Allerede næste år vil der mangle et klasselokale på hver skole i Elev og Hårup. Vi kan klare det til sommer, 

men fra næste år skal der komme en løsning, og det kan være: 

• Inddragelse af faglokaler 

• Midlertidige lokaler (barakker) 

• Ekstra pladser i det nye dagtilbud, der skal stå klar i Nye næste år 
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Skolebestyrelsens arbejde for sammenhæng mellem de to skoler 

I Skolebestyrelsen diskuterer man forskellige fremtidsscenarier. Bl.a. at Hårup Skole bliver ”fødeskole” til en 

ny stor skole i Nye. Forstået på den måde, at der i Hårup vil være tilbud fra 0.-5. klasse og at børnene 

derefter fortsætter i Nye – eller andre skoler med overbygninger. 

Sune nævnte også de kort- og langbaneproblematikker, som Skolebestyrelsen er optaget af. I den 

forbindelse kom han ind på, hvad vi (på den korte bane) kan gøre for at sikre sammenhængskraften mellem 

vores to skoler, og hvilke fokusområder Skolebestyrelsen peger på. 

Internt skal vi bl.a. arbejde videre med - og afsætte penge i budgettet til flere tiltag som fx fælles musical, 

klubaktiviteter, sportsbegivenheder, lejrskoler m.v. Han nævnte i den forbindelse, at man har diskuteret 

anskaffelse af en shuttelbus for at løse de logistiske problemer mellem de to skoler. 

Der skal ligeledes være opmærksomhed på forældrefællesskabet og fritidsaktiviteter. Mange ved ikke, 

hvilke fritidsaktiviteter Hårup kan byde på, og en repræsentant for klasseforældrerådet efterlyste en bedre 

kommunikation vedr. disse tilbud – også eksternt.  

Thomas (?) efterlyste et bedre samarbejde mellem idrætsforeningerne og skolen om at integrere skole og 

fritid.  

Jens ser et udviklingsprojekt i dette forslag fra Thomas (?), og han inviterede til et nærmere samarbejde 

med idrætsforeningerne. Skolerne vil gerne være brobygger mellem de to lokalsamfund. 

Næste møde mellem Skolebestyrelsen og kommunen er den 30. april. 

 

Aktuelt fra skolerne 

Jens gennemgik en status for skolerne i marts, og kom herunder ind på, at Hårup Skole har opnået et flot 

resultat i CEPOS undersøgelsen. En repræsentant for klasseforældrerådet opfordrede til at dette 

kommunikeres eksternt. 

Skolerne har også gennemført trivselsundersøgelser blandt børn og personale, og i den forbindelse er det 

påfaldende, at undersøgelsesresultaterne er ens på de to skoler. Resultatet af undersøgelsen blandt 

personalet er også meget positiv. 

Jens kom også kort ind på, hvilke forventninger skolen har til forældrene, og hvilke forventninger der er til 

skolerne, og han sluttede af med at bede forsamlingen om at komme med tre gode råd til skolen. 

 

3 gode råd til skolen 

• Vi skal fortsætte med dialogmøderne 

• Lærerne må meget gerne kommunikere mere, en de allerede gør i dag. 

• Vi skal være bedre til ekstern kommunikation via fx TV og andre medier 

• Vi skal skrue op for de fælles tiltag mellem skolerne (besøg hos hinanden, lejrskole, musical m.v.) 

• Idrætsforeningerne vil gerne anvende skolens Intra til at annoncere sportsbegivenheder 
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Hvad fungerede godt ved dialogmødet? 

Sune sluttede af med at bede forsamlingen om at fortælle, hvad der fungerede godt ved dialogmødet, 

således af man fremover kan tage ved lære af dette første møde. Deltagerne kom med følgende input: 

• Det vil være en god ide at starte mødet med, at vi præsentere os for hinanden 

• Vi vil gerne have mere info om, hvorfor nogle fravælger skolerne i Elev og Hårup (logistik, 

idrætsgrene, fordomme, mv.) 

• Det er godt at vi i klasseforældrerådene får information ved disse møder. Dermed har vi også viden 

til at kunne mane rygter og fordomme i jorden. 


