
Hårup skole  

Delfivej 1 

8530 Hjortshøj 

Tlf.: 87 13 92 30  

 

  Elev skole, Høvej 10, 8520 Lystrup, Tlf. 87 13 63 44  

 

Dagsorden til møde i Skolebestyrelsen  

 

Mandag den 23. august på Hårup Skole kl. 19.00 – 21.30 

Mødeleder: Rose-Marie 

Referent: Peter 

 Tilstede: Rose – Marie, David, Sune, Kim, Rasmus, Jens, Peter, Tina 

 

Afbud: Sidsel, Bjørn, Simon 
 

Ansvarlig 

for punktet 

 

5 min 

Velkomst - siden sidst.  

Dagsorden godkendt 

 

Alle 

1 

(10 min) 

 

Status på økonomien 

Skolebestyrelsen orienteres om status på økonomien pr 1. august 2016 

 

Hårup Skole:  

Det tidligere udmeldte budget forventes at holde. Der er dog fortsat stor usik-

kerhed om tildelte midler til det kommende skoleår. Dette skyldes elevtallet på 

flere årgange balancerer så én fraflytning kan betyder store ændringer i tilde-

lingen. Skoleledelsen følger udviklingen nøje. 

 

Elev Skole: 

Det tidligere udmeldte budget forventes at holde. Elev Skole har nu anvendt sit 

akkumulerede overskud til bla. udflytning til Gl. Lisbjerg og til en kommende 

fornyelse af skolens udeområder.  

Jens 

 

2 

(20 min) 

Evaluering af årets arbejde i skolebestyrelsen 

 

Hvad er gået godt og hvad kunne skolebestyrelsen ønske sig mere af? 

Årshjul – hvordan gik det? 

 

Skolebestyrelse har været meget tilfredse med processen omkring ele-

vernes nye grundskema og de medfølgende kortere skoledage. Det har 

desuden været et stort arbejde at tilpasse skolernes økonomi og i den 

forbindelse at arbejde på det politiske niveau. Arbejdet har, til trods for 

de oplevede træge arbejdsgange, givet mening, da betydningen for sko-

lernes elever er helt tydelig. 

 

Da skolernes økonomi har fyldt meget i skolebestyrelsens arbejde, har 

der ikke været så meget plads til at arbejde med de mere nære ting i 

hverdagen. Det ville have været ønskeligt. 

 

Hvad ønsker skolebestyrelsen at give videre til den nye skolebestyrelse? 

 

Skolebestyrelsen ser muligheder i, at den kommende bestyrelse arbejder 

videre med: 

Alle 
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 Sammenhængskraftens mellem skolerne i Elev og Hårup 

 Udviklingen af Nye og det tilhørende skoletilbud 

 Skal skolerne være særligt kendt for noget? 

 Udviklingen af et godt ungemiljø på skolen og i lokalområdet. 

 Samarbejde med lokalområdets interessenter. 
 

3 

(25 min) 

Valg til skolebestyrelsen 

 

Der afholdes valgmøder 1. september i Elev og 8. september i Hårup 

 

Følgende er på valg: 

                                Hårup Skole: Rose-Marie (genopstiller ikke) 

                                                        Sidsel – genopstiller muligvis, men orlov til                                                                         

1. januar 

                                                        1 suppleant (nyvalg) 

                                 

                                Elev Skole:     Sune -genopstiller ikke 

                                                        Simon - genopstiller ikke 

                                                        1.suppleant (nyvalg) 

 

Skolebestyrelsen skal aftale strategi for valgmøderne på begge skoler. 

Det er tidligere aftalt, at møderne bliver brugt til informations- og dialogmøder 

mellem skoleledelse og forældre 

 

David deltager i informationsmødet på Hårup Skole og siger et par ord om det 

arbejde, der er gjort, og det der ligger foran bestyrelsen. Rasmus og Sune gør 

det samme på Elev Skole. Jens sender slides til brug på mødet til de tre. 

 

Sidsel genopstiller, men ønsker ikke at bestride posten som formand, hvis dette 

skulle komme på tale. 

Simon har valg at trække sig fra bestyrelsen pga. mangel på tid til opgaven. 

 

De medlemmer der stopper deres arbejde i bestyrelse blev takket for indsatsen. 

Deres biddrag til bestyrelsesarbejdet har været uvurderligt, og samarbejdet har 

været båret at et godt og positivt arbejdsklima. 

 

Jens 

4 

(30 min) 

Ansættelse af udskolingsleder på Hårup Skole 

Overblik over processen: Jens henviste til den tidligere udsendte procesover-

sigt. Der er indgået aftale med en konsulent ved Børn og Unge, som vil støtte 

og vejlede i processen. 

Nedsættelse af ansættelsesudvalg: Ingen fra bestyrelsen ønskede at indgå i 

ansættelsesudvalget. Jens fik grønt lys til at spørge forældre til børn i afd. B på 

Hårup Skole. 

Hvilke ønsker har skolebestyrelsen til profil for den kommende leder af udsko-

lingen på Hårup Skole?: Overordnet set ønsker skolebestyrelsen, at der findes 

en person, der er dygtig til at samarbejde med både forældre, personale og le-

delsesteamet. 

 

Jens 
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5 

(10 min) 

 

Mødeplan for det kommende år 
Jens udsendte en foreløbig mødeplan for årets møder den 5. august. 

Torsdag er foreslået som mødedag. Passer denne dag, eller skal der udarbejdes 

et nyt forslag? 

 

Det blev besluttet, at der laves rullende mødedage på mandag, tirsdage, onsda-

ge. Jens udsender forslag til mødeplan. 

Forslag: 
26. september, 8. november, 7. december, 4. januar, 30. januar, 28. februar, 29. 

marts, 2. maj og 12. juni 

 

Jens 

6 

(15 min) 

Tiltag vedr mobiltelefoner 

Hårup Skole afprøver et nyt tiltag, hvor mobiltelefoner indsamles ved 

skoledagens start. 

Elev Skole anvender en anden praksis. 

Skolebestyrelsen orienteres om baggrunden for dette tiltag og hvordan 

tiltaget fremadrettet evalueres 

 

Punktet blev drøftet og forskellige perspektiver blev diskuteret.  

Der evalueres sammen med elevråd og personale i oktober/november. 

Det blev afslutningsvis aftalt at punktet tages op i bestyrelsen igen, når 

praksis har været anvendt i længere tid. 

Jens 

Tina 

Peter 

7 

(20 min) 

Status på skolebestyrelsens indsats vedr tilstedeværelse 
Skolerne har i de to sidste år haft fokus på elevernes fravær udenfor de 

officielle ferier. 

Skolebestyrelsen orienteres med dette punkt på status for indsatsen 

Er der brug for yderligere tiltag? 

 

Effekten af indsatsen er ikke så stor som ønsket. Det blev besluttet at 

Jens og skolebestyrelsen udarbejder en skriftlig kommunikation til sko-

lernes forældre. Her forklares det endnu engang, hvorfor ”det er bedst 

når alle er her”. 

 

Jens 

8 

 

evt  

 

 


