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Referat af mødet tirsdag den 8. november kl 19 - 21.30 på Hårup Skole 

Mødeleder: David  

Fraværende: Sune og Kim 

1 19.00 Velkomst og punkter til eventuelt 
 

Punkt vedr. Skolebestyrelsens fysiske deltagelse på 
møderne samt forventninger til bestyrelsens arbejde 
mellem møderne ønskes på dagsordenen 
 

 

 

2 19.05 
 

Økonomi - hvordan er skolernes økonomi 
sammensat? (Jens og Gerner) 
 

Gerner gennemgik de overordnede linjer i 

sammensætningen af skolernes økonomi. Herunder 

hvordan der tildeles midler og laves budgetter. 

Medlemmerne af skolebestyrelse stillede opklarende 

spørgsmål. Såfremt der er medlemmer af 

skolebestyrelsen, der ønsker et mere detaljeret overblik, 

er de velkomne til at tage kontakt til Gerner og lave 

aftale herom. 

Dias som Gerner brugte på mødet er vedlagt referatet 

Jens og 
Gerner 

3 20.05 Hvad rører sig på skolerne netop nu? 
 

Ledelsen lavede oplæg (vedhæftet).  

 

Under de efterfølgende drøftelser var der særligt fokus 

sammenhængskraften mellem vores to skoler, og der 

blev udtrykt ønske om, at punktet drøftes løbende.  

Dette er på dagsorden til mødet i december 

 

Såfremt medlemmerne af skolebestyrelse har yderligere 

punkter, de ønsker mere viden om eller drøftelse af, er 

man velkommen til at meddele dette til Jens. 

Jens, 
Peter og 
Hanne 

 Skolebestyrelsen ved skolerne i Elev og Hårup 
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4 20.35 Opfølgning på dialogmødet med rådmanden 2. nov 
 

Specifikt vedr situationen i NYE 

Formanden har sendt opfølgning til medlemmerne af 
skolebestyrelsen pr. mail og desuden inviteret 
rådmanden til møde på skolerne. Mødet er rammesat 
til mandag d. 30. januar kl. 19.00.  
Rådmanden deltager i en time. 
Skolebestyrelsen skal sammensætte en aktuel 
dagsorden 

Sune og 
Jens 

5 20.45 Forretningsorden for skolebestyrelsen 
 
Forretningsordenen blev behandlet og vedtaget anden 
gang og er hermed den gældende. 
 
Valg af næstformand: Ingen ønskede at stille op til 
posten som næstformand. Både formanden og 
Skoleledelsen opfordrer fortsat til, at der vælges en 
næstformand. 
 
Kommentarer til årshjulet: Punkt ikke behandler. Udsat 
til næste møde 
 

 
Jens 

6 20.55 Forslag fra skolens ledelse om at gøre 2. januar til 
skolefridag  
 
Skolebestyrelsen kunne støtte forslaget. Lærerne 
afholder pædagogisk dag. Elevernes lektioner afholdes 
i forbindelse med skolefest på skolerne. SFO har 
normalt åben mandag den 2. januar til pasning af 
børnene. 
 

Jens 

8 

 

21.15 

 

Orientering om ansættelse af ny udskolingsleder 
I henhold til princippet for ansættelser skal 
skolebestyrelsen orienteres og udtale sig om processen: 
 
Der var 22 ansøgere til stillingen. 
Der var tre kandidater til samtale i begge runder.  
Gitte Nielsen, der pt er konstitueret pædagogisk leder 
på Skåde skole er ansat i stillingen. Gitte starter på 
Hårup Skole d. 1. januar 2017. Bestyrelsen godkendte 
ansættelsen af Gitte, og ønskede hende et stort varmt 
velkommen. 
 

Jens 
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Bestyrelsen sagde tillige ok til at Cilja Sofie 
Constantinidou Hakanowitz ansættes som bla 
tysklærer på skolerne 
 
Bestyrelsen vedtog desuden skolernes princip for 

ansættelser, hvilket gælder fremadrettet 

 

 21.25 Skolebestyrelsens fysiske deltagelse på møderne 
samt forventninger til bestyrelsens arbejde mellem 
møderne ønskes på dagsordenen: 
 
Med udgangspunkt i Styrelsesloven for 
Skolebestyrelser understreges det, at skolebestyrelsen 
virker på møder. Ikke på mail mellem møderne. 
Skolebestyrelsen ønsker at afholde møder, hvor 
medlemmerne er fysisk tilstede ved møderne, da det 
give den mest optimale kommunikation. I tilfælde hvor 
en særlig viden ligger hos et fraværende medlem, kan 
det komme på tale at inddrage personen elektronisk. 
Mængden af mails mellem møderne opleves som for 
stor, og det blev derfor aftalt, at der kun i særlige 
tilfælde sendes mails mellem møderne.  
I tilfælde hvor der skal arbejde mellem møderne, 
oprettes der udvalg med konkrete og afgrænsede 
opgaver, som kan behandles på møderne. 
 
 

 

evt   

 


