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Referat af mødet tirsdag den 18. april kl 17.30 – 20.00 på Elev Skole 

Tilstede: Jens, Peter, Gerner, Sune, David, Jakob, Hanne, Kim, Tina, Bjørn 

Afbud: Jan og Kristian 

 

1 17.30 Velkomst og punkter til eventuelt 
 
 
 

 

2 17.35 
 

Status på regnskab for 2016: 
- for Hårup Skole 
- for Elev Skole 
- for SFO 

 

Regnskabet for 2016 blev også behandlet på sidste 
skolebestyrelsesmøde. På daværende tidspunkt var det ikke 
sikket, om der ville komme korrektioner og posteringer fra 
centralt hold. 
Det er der ikke kommet. Derfor kunne regnskabet for 2016 
for de 3 afdelinger godkendes i samme form, som blev 
fremlagt på sidste møde. 
 
 

Gerner 
Jens 

3 17.50 Det endelige budget for 2017 fremlægges for: 
- for Hårup Skole 
- for Elev Skole 
- for SFO 

 
Opfølgning fra mødet i februar 
De ”endelige” budgettal er kommet. Skoleledelsen 
præsenterer på den baggrund forslag til endelige 
prioriteringer, herunder lektionsfordelingsplanen for det 
kommende skoleår 
 
Budgettet blev også behandlet på sidste 
skolebestyrelsesmøde. Her ønskede skolebestyrelsen, at der 

Gerner 
Peter 
Jens 

 Skolebestyrelsen ved skolerne i Elev og Hårup 
 

   

 



 

 2    

blev afsat midler i budgettet, således at aktiviteter rettet 
mod samarbejdet mellem de to skoler kan øges, og således 
at der kan ske et kompetenceløft i IT didaktik for de det 
pædagogiske personale. 
Ledelsen fremlagde reviderede budgetter, der muliggør, at 
ovenstående punkter kan imødekommes. 
På næste skolebestyrelsesmøde vil ledelsen redegøre for 
hvilke aktiviteter, der planlægges inden for budgetposten 
”elevaktiviteter” – herunder fremlægge forslag til princip for 
lejrskoler. 
Elev skole: 
Det reviderede budget blev vedlaget.  
Hårup skole: 
Siden sidste skolebestyrelsesmøde er bevillingerne blevet 
opdateret. Desuden er der estimeret på den forventede 
bevilling for 2018. 
På den baggrund er der estimeret på resultatet for 2018, 
som med de indlagte forudsætninger vil udvise et underskud 
på mere end 500.000 kr. Denne udfordring betyder, at 
Ledelsen fremlagde et revideret budget for 2017, som 
udviser et overskud, der er forøget med ca. 350.000 kr. 
Forøgelsen er fremkommet ved en reduktion af 
personaleomkostningerne i forhold til budgettet, som blev 
fremlagt på sidste møde. Reduktionen er dels fremkommet 
som følge af ændrede omkostningsforudsætninger, dels som 
følge af andre pædagogiske løsninger. På næste 
skolebestyrelsesmøde vil Ledelsen redegøre for, hvilke 
løsninger der er valgt for at muliggøre reduktionen i 
personaleomkostningerne.  
Det reviderede budget blev vedtaget. 
SFO: 
Det reviderede budget er ændret på et enkelt punkt i 
forhold til budgettet fremlagt på sidste møde. Der er 
revideret i forventningerne i børnetallet indmeldt i SFO, 
hvilket betyder at det estimerede underskud forøges med 
ca. 50.000 kr. 
Det reviderede budget blev vedtaget. 
Skolebestyrelsen ønsker en opfølgning på budgetterne i juni 
og september. Målet er at følge op på, at de estimerede 
underskud ikke øges uhensigtsmæssigt, men også at følge 
op på, at overskuddet på Hårup skole ikke bliver 
uforholdsmæssigt stort som følge af ændrede 
forudsætninger. Hvis de indlagte forudsætninger ændrer sig 
i positiv retning, kan der eventuelt allokeres flere midler til 
personale og aktiviteter. 
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4 18.20 Opfølgning på møde 5. april med Børn og Unge vedr. 
kommende skolebyggeri i Nye 
Hvad er der sket siden sidste møde? 
 
Skolebestyrelsen skal diskutere status og fremadrettet 
strategi. 
 
På mødet d. 5. april vedr. kommende skolebyggeri i Nye blev 
der fremlagt to scenarier fra Børn og Unge: 
 

1) Overskydende elever i Elev flyttes til 
Bakkegårdsskolen i Trige 

2) Tidligere overgang til Hårup Skole og midlertidigt 
skolebyggeri opsat på Hårup Skole. 

 
Scenarierne fra det tidligere afholdte møde med 
Rådmanden på Elev Skole finde tilsyneladende ikke mere, 
hvilket den fremmødte repræsentant for SB 
problematiserede.  
 
I forhold til det videre arbejder og skolebestyrelsens strategi 
blev det besluttet at arbejde på to planer:  
 

1. Skolebestyrelsen stiller sig undrende og kritisk 
overfor udviklingen fra første møde på Elev Skole 
med rådmanden og til mødet med Tækker Group. 
Hvorfor er de løsningsforslag der er blevet 
præsenteret tidligere, samt tilbuddet om tidligt at 
blive inddraget i løsningsmodeller, pludselig ikke 
relevante mere? Samtidigt ønsker man at udfordrer 
nogle grundantagelser i de skitserede løsninger. 
Hvad ligger f.eks. til grund for, at man ikke kan 
opstille midlertidigt byggeri tæt på Elev Skole? Og 
hvad er der blevet af tilbuddet fra Børn og Unge om 
at indgå i en tidlige dialog og information med 
skolens øvrige forældregruppe?  
 

2. Skolebestyrelsen indgår i et konstruktivt samarbejde 
om den bedst mulige løsning ifht. tidlig overgang til 
Hårup Skole. Formålet vil være, at sikre de mest 
optimale rammer for løsningen og skabe mest mulig 
tryghed og tilfredshed for Elev Skoles elever samt 
den øvrige forældregruppe. 

  
Punktet tages op igen på næste møde, hvor ledelsen 
fremlægger deres bud på vigtige områder, der kan sikre de 

Jens 
David 
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mest optimale rammer for en tidlig start på Hårup Skole. 
Dette til inspiration for skolebestyrelsens videre arbejde. 

5 19.00 Evt 

 Der har været afhold møde i arbejdsgruppen, der 
arbejder med trivselsplanen. Trivselsplanen 
fremlægges på næste møde i skolebestyrelsen. 

 Skolebestyrelsen har besluttet, at der kan laves tre 
ugers samåbning mellem Hårup og Elev i SFO i 
skolernes sommerferie. 

 Skolebestyrelsen blev informeret om, at der er 
udsendt nyt forslag til mål og indholdsbeskrivelse i 
SFO. Skoleledelsen vurderer ikke, at der er anledning 
til at udarbejde høringssvar fra Skolerne i elev og 
Hårup. 

 

 

 


