Delfivej
Skolebestyrelsen
ved1 skolerne i Elev og Hårup
8530 Hjortshøj

Mødet mandag den 16. januar kl 19 - 21.30 på Hårup Skole
Tilstede: David, Sune, Jan, Jacob, Bjørn, Tina, Peter, Gitte og Jens (ref)
Afbud: Hanne,
Kristian
Mødeleder: Sune,
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19.00
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19.05 Velkommen til Gitte Nielsen. Ny leder af udskolingen
på Hårup Skole

Velkomst og punkter til eventuelt
Jens
& Gitte

Velkommen til Gitte Nielsen.
Gitte præsenterede sig selv hvorefter bestyrelsen også
præsenterede sig enkeltvis
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19.15 Elev og Hårup samarbejde og tilknytning.
Sammenhæng mellem skolerne
Opfølgning fra sidste møde, hvor skolebestyrelsen satte mål
og forventninger op for det kommende samarbejde
Peter samlede kort op på arbejdet på sidste møde i
skolebestyrelsen.
Herefter var der individuelt arbejde og arbejde i tre-mands
ud fra overskriften: ”hvordan sikrer vi bedst muligt, at så
mange elever som muligt fortsætter deres skolegang på
Hårup Skole i 6. klasse?
Der blev lavet opfølgning og proces på skolebestyrelsens
arbejde fra det forrige møde. Formålet med arbejdet var at
laver en yderligere prioritering af skolebestyrelsens
fokusområder i arbejdet med sammenhængskraften mellem
skolerne i Elev og Hårup.

Peter

Processen faldt i 3 dele. Første individuel prioritering af
fokusområder, dernæst gruppedrøftelse og prioritering og til
sidst præsentation af valg.
Der blev arbejdet i to grupper, og begge grupper var enige i
prioriteringer af fokusområder, hvilket i prioriteret
rækkefølge lyder (Jf. samlet oversigt fra forrige møde i
skolebestyrelsen:
1. Alle punkter vedrørende ideer til planlægning internt
2. Alle punkter vedrørende afd. B
3. Opmærksomhed på forældrefællesskabet
Skolebestyrelse arbejder på et senere møde særligt med
punkt 1, hvor det skal besluttes hvilke ideer, der skal
omsættes til handling.
Ledelsesrepræsentanterne ser på resultatet af
gruppearbejdet til næste møde, hvor der planlægges
konkrete handlinger

20.00 Pause
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20.05 Trivselsplan (anti-mobbestrategi for skolerne)
Den reviderede trivselsplan for skolerne præsenteres
Tina og Peter præsenterede trivselsplanen for skolerne.
Planen fylder pt otte sider og er endnu ikke
færdigredigeret. Omdrejningspunktet er mobning.
Planen kan med fordel drejes til at tage udgangspunkt i
trivselselementet.
Forslag om, at udarbejde en ”Pixi–udgave” af planen.
Forslag om aktivitet vedr. digital mobning, at indbyde
forældrene til en temaaften.
Der præsenteres en ny version på et af de kommende
møder. David indtræder i arbejdsgruppen.
20.30 Forberedelse af rådmandens besøg 30. januar
Sune præsenterer forslag til skrivelse til rådmanden
forud for dennes deltagelse i mødet den 30. januar
Sune har udarbejdet et forslag til skrivelse til
rådmanden forud for mødet med Bunjamin Simcek den
30. januar. På baggrund af skolebestyrelsens drøftelser
korrigerer Sune skrivelsen og rundsender den
skolebestyrelsen inden den fremsendes til rådmanden.

Tina &
Peter

Sune
Alle

Skolebestyrelsen mødes kl 18.30 forud for næste
møde
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21.00 Forslag om forsøg med nye åbningstider i Mælkebøtten
på Hårup Skole.
Der arbejdes forsøgsvis med nye åbningstider for de
yngste elever på Hårup Skole. Dette evalueres blandt
skolens personale i foråret. Denne evaluering
forelægges skolebestyrelsen

Jens
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21.10 Suppleanter til skolebestyrelsen
Vi mangler suppleanter til skolebestyrelsen.
Der rekrutteres af skolebestyrelsens medlemmer og
skrives om det i næste nyhedsbrev
21.20 Orientering vedr. ansættelse af pædagog i Hårup SFO

Jens
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Der er kommet 20 ansøgninger til den ledige stilling.
Skolebestyrelsen ønsker ikke at deltage i
ansættelsesudvalget
Evaluering af mødetidspunkt for
Skolebestyrelsesmøder kl 19 til 21.30 er ikke
hensigtsmæssigt for skolens personale.
Fra januar til juni afprøves kl 17.30 til 20.00 som nyt
mødetidspunkt. Dette evalueres i juni

