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Referat af møde mandag d. 26.09.2016 

Til stede: David, Rasmus, Jens, Peter, Sune, Hanne, Jan, Jacob, Kristian, Tina og 

Bjørn 

Afbud: Sidsel 

1  Velkomst og præsentationsrunde 

 
Medlemmerne præsenterede sig selv, og der blev budt 

velkommen til den nye skolebestyrelse. 
 

2 19.10 Overlevering fra den forrige til den nye 
skolebestyrelse – ved Sune Vadsholt Lyster  

 

Sune Vadsholt Lyster var forhindret i at deltage i møde, 
så Rasmus og Jens gennemgik det planlagte oplæg. 

(Vedhæftet) 
 

3 19.45 Orientering og overlevering af igangværende 

”sager”: 

- Byggeri på Elev Skole – NYE: Punktet 

gennemgået under punkt 2. (Se vedhæftede 
oplæg)  

- Økonomi og regnskab for Skolerne i Elev og 
Hårup: Økonomien på Elev Skole er i balance. 

Skolen har for egne midler anlagt nyt 

legeområde ligesom skolen har finansieret dele 
af udflytningen til Gl. Lisbjerg Skole og 

tilbageflytningen til Elev Skole. Hårup Skole 
budgetterer med et mindre underskud, hvorfor 

den forrige skolebestyrelse ikke ønskede at 
godkende skolens budget for 2016 – Budgettet 

blev taget til efterretning. Arbejdet med 
skolernes økonomi og de heraf følgende 
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tilpasninger fyldte meget i den sidste periodes 

arbejde i skolebestyrelsen. Indsatsen har dog 
afstedkommet et foretræde og dialog med det 

kommunale niveau. Det blev aftalt at 
skolebestyrelsen nu skal kigge fremad og følge 

udviklingen med det formål at arbejde for en 
fornuftig økonomimodel i kommunen. 

- Indsatsen ”forældre som resurse” – 
kommunikation: Jens orienterede kort om et 

fælles kommunalt indsatsområde på tværs af 0 – 
18 årsområdet. Punktet tages op i 

skolebestyrelsen senere på året. 

- Elevernes fravær ud over de officielle ferier: 
De to skoler ligger lavt ifht. det daglige 

elevsygefravær. Begge skoler scorer højt hvad 
angår fravær til ferie uden for skolernes ferier. 

Skolerne har derfor to gange fået en 
bemærkning om dette i den lokale 

udviklingsplan. Punktet tages op i 
skolebestyrelsen på et af de kommende møder.  

- Evaluering af arbejdet i den afgående 
skolebestyrelse: Den sidste bestyrelsesperiode 

var præget at stor fokus på økonomi og møder 
med forvaltning og politikere. Der var flere 

punkter på årshjulet, der af denne årsag ikke 
kunne prioriteres. Der blev udtrykt stor 

tilfredshed med samarbejdet mellem 

skolebestyrelsen og skoleledelsen, og særlig blev 
processen med elevernes nye grundskemaer 

fremhævet. 
 

4 20.30 Den nye skolebestyrelse. 
- Rammen for skolebestyrelsens arbejde: 

Skolebestyrelsen arbejder på møderne (og ikke på 
mail mellem møderne). Skolebestyrelsen sætter 

rammen for skolens arbejde gennem arbejdet med 

principper for skolens virksomhed. 
- Skolebestyrelsen er ikke arbejdsgiver eller 

ansættende myndighed ifht skolens ansatte. Denne 
opgave er alene skolelederens.  
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- Skolebestyrelsens medlemmer hæfter ikke 

personligt ifht skolens drift 
- Skolebestyrelsen kan ønske at blive orienteret om 

alle deles af skolens virksomhed. 
- Konstituering: Sune blev valgt som formand. Der 

var ingen, der ønskede at opstille til posten som 
næstformand. Formanden bad alle genoverveje til 

næste møde, om de vil opstille som næstformand. 
- Aftaler: Følgende mødedatoer er foreslået: 9. 

nov, 7. dec, 4. jan, 30. jan, 28. feb, 29. marts, 2. 
maj, 12. juni. Aller møder er fra kl 19- 21.30 og 

holdes skiftevis på Elev og Hårup Skole 

 
-  Det blev desuden vedtaget at opgaven som 

mødeleder går på skift mellem medlemmerne i 
skolebestyrelsen. 

- De kommende møder 8. nov og 7. dec: David er 
mødeleder til mødet d. 8. nov. I slutningen af det 

kommende møde aftales mødeleder for mødet d. 7. 
dec. Skolelederen og formanden for 

skolebestyrelsen laver dagsoden til møderne og 
denne udsendes ca 7 dage før mødet.       

- Årshjul: Til mødet d. 8. nov. har alle fået til opgave 
at forholde sig til årshjulet. Er der punkter, der skal 

tages ud, punkter der skal tilføjes eller punkter der 
skal prioriteres anderledes? 

- Ønsker til dagorden og områder: Forslag til 

punkter til dagsordenen kan sendes til enten Jens 
eller Sune. Som nævnt gennemgås årshjulet på 

næste møde, og årshjulet vil derefter danne 
grundlag for prioritering af punkter til møderne. 

- Forretningsorden for skolebestyrelsen 
(vedhæftet): Der blev lavet første godkendelse at 

forretningsordenen. Til næste møde har alle 
medlemmer orienteret sig grundige i 

forretningsordenen og noteret ændringsforslag. Hvis 
der er ændringsforslag vil disse blive behandlet på 

mødet, hvis ikke vil forretningsordenen blive 
endeligt godkendt.   
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5 21.15 Evt:  

- Der afholdes møde for områdets skolebestyrelser 
med rådmanden onsdag den 2. november kl. 17 – 

19 på Elsted Skole. Sune og Jens deltager i mødet 
og senest d. 25.oktober bedes de øvrige 

medlemmer af skolebestyrelsen have sendt punkter 
til Sune, som han kan bidrage med til mødet. 

- Der blev fremsat et ønske til skoleledelsen om at 
den på et af de førstkommende møder udarbejde 

deres bud på mulige scenarier i forbindelse med nyt 
skolebyggeri i Nye. Hvilke strategiske muligheder 

ser skoleledelsen med fordel at skolebestyrelsen 

kan medtænke i deres kommende arbejde? Punktet 
tages op på et at de to første møder. 

 
 

 


