Delfivej
Skolebestyrelsen
ved1 skolerne i Elev og Hårup
8530 Hjortshøj

Mødet tirsdag den 23. maj kl 18.30 – 21.00 på Elev Skole
Tilstede: Jens, Jan, Hanne, Tina, Kim, David, Kristian, Sune, Peter
Afbud: Jacob, Bjørn

18.30
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Velkomst og punkter til eventuelt

18.35 Opfølgning vedr. kommende skolebyggeri i Nye og de
medfølgende konsekvenser for dagligdagen på skolerne?
Formanden og skolelederen har deltaget i møde med
forvaltningen vedr. forskellige mulige scenarier i den
mellemliggende tid mellem udbygning i Nye og nyt
skolebyggeri. Elevtallet vil stige markant, inden den nye
skole står klar, og grundet Elev Skoles størrelse er det ikke
muligt at beholde alle elever på skolen i den periode.
Formanden fremlagde scenarierne fra mødet med
forvaltningen (bilag vedhæftet). Scenarierne blev drøftet, og
herunder blev mulige konsekvenser for Hårup Skole vendt.
Særligt blev udfordringer for Hårup Skoles udskoling drøftet,
når der ikke længere kommer elever fra Elev Skole til Hårup
Skole. Antallet af udskolingselever på Hårup Skole kan vise
sig svært foreneligt med et godt undervisnings- og ungemiljø
på Hårup Skole. Et muligt scenarie kunne derfor være, at
Skolebestyrelsen og Skolernes MED-udvalg anbefaler at
Hårup Skole bliver en skole for elever i 0. - 6. klasse,
hvorefter elever fra Hårup fortsætter i en udskolingsafdeling
på f.eks. Nye skole.
Der er endnu ikke taget beslutning om noget, og
forvaltningen sender senere et høringsmateriale ud. Her skal
både skolebestyrelsen og skolernes MED-udvalg udtale sig.
For at sikre så høj grad af information og medindflydelse
som muligt for skolens øvrige forældre, indkaldes der til

Sune
Jens

informationsmøde for forældre i Elev og Hårup d. 14. juni kl.
19.00 – 20.30 i gymnastiksalen på Elev Skole.
2

19.45 Skolebestyrelsens evt. deltagelse på forældremøder i det
kommende skoleår/dialogmøder med klasseforældreråd

Jens
&
Peter

Det blev besluttet, at skolebestyrelsen indkalder
klasseforældrerådene på begge skoler til et møde.
Forslag til mødedato: 2. oktober på Elev Skole
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20.00 Evaluering af skolebestyrelsens møder i dette skoleår

Alle

Der blev udtrykt tilfredshed med frekvensen og længden af
møderne. Det blev desuden aftalt, at møderne fortsat
placeres på forskellige ugedage og lægges i tidsrummet
18.30 – 21.00.
Generelt var der tilfredshed med indholdet på møderne,
men der ønskes endnu mere fokus på pædagogiske
drøftelser af børnenes skoledag.
Forslag til mødedatoer i det kommende skoleår:
28. august, 27. sept, 26. okt, 27. nov, 4. januar, 31. januar, 5.
marts, 5. april, 8. maj og 11. juni
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20.20 Elevtrivselsundersøgelsen fra 2017
Skoleledelsen fremlagde overskrifterne for skolernes
resultater i den nationale og kommunale
elevtrivselsundersøgelse. Efterfølgende blev det
præsenteret, hvorledes skolens ledelse og medarbejder
laver opfølgning og handleplan på baggrund af klassernes
resultater.
20.40 Ny trivselsplan for skolerne fremlægges
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Nyeste bud på trivselsplanen blev fremlagt. Planen laves
færdig til uge 32, hvor den skal behandles af skolens
personale. Herefter præsenteres den igen for
skolebestyrelsen.
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20.55 Evt
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