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Referat af mødet tirsdag den 28. februar kl 17.30 – 20.00 på Hårup Skole 

Mødeleder: Sune 

Til stede: Bjørn, Tina, Sune, David, Torben, Peter, Jens, Gerner 

Afbud:  

1 17.30 Velkomst og punkter til eventuelt 
 

 

2 17.35 

 

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

 

De foreløbige regnskaber for de tre enheder blev fremlagt. 
Bilag blev udleveret, gennemgået og drøftet. 
Regnskabet behandles endeligt på næste møde. 

 

Gerner 
Jens 

3 18.05 Første udkast til budget for 2017 fremlægges for: 
- Hårup Skole 
- Elev Skole 
- SFO 

 
Skolebestyrelsen blev præsenteret for de første udkast til 
budgetterne for 2017, og hvilke prioriteter skoleledelsen 
lægger op til i det kommende år. Bilag blev udleveret, 
gennemgået og drøftet. På baggrund af den endelige 
budgetudmelding og skolebestyrelsens forslag til nye 
prioriteringer fremlægges nyt forslag til budget på næste 
møde. 
 

Medlemmerne af skolebestyrelsen fremlagde ønsker om, at 
ledelsen indarbejder øgede udgifter  i udkastet til budgettet 
på to områder. 1) Ekstra midler til elevaktiviterer rettet mod 
samarbejde mellem de to skoler. 2) Kompetenceløft i IT 
didaktik for det pædagogiske personale. 

 

Gerner 
Peter 
Jens 

4 18.40 Opfølgning på mødet med rådmanden 
Hvad er der sket siden sidste møde? 

Jens 
Peter 

 Skolebestyrelsen ved skolerne i Elev og Hårup 
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Hvilke erfaringer har vi fra sidste byggeproces på Elev Skole? 
 
Rådmanden har kvitteret for møde med tilfredshed og 
returneret svar om, at der nu bliver lavet et grundlæggende 
arbejde ifht. planlægning af nye daginstitutioner og skoler i 
området. Skolebestyrelsen har meldt sig på banen ifht. at 
være med i processen og påvirke den allerede nu. 
Rådmanden har overdraget arbejdet til bygningsafdelingen, 
skolebestyrelsen har endnu ikke hørt nyt. Der har tidligere 
været taget tilløb til at indkalde til et dialogmøde om 
udviklingen af Nye. 
Det blev drøftet, at et vigtigt opmærksomhedspunkt 
fremadrettet vil være opmærksomhed på de økonomiske 
rammer for byggeriet. I forbindelse med tidligere 
byggeprojekter på skolerne har det vist sig nødvendigt, at en 
stor del af skolens egne midler er kommet i spil i 
financieringen af det endelige tilbud. Dette kan undgås, hvis 
processen er godt planlagt, og her ser skolebestyrelsen sig 
selv i en vigtig rolle. 
Det blev besluttet, at undersøge muligheden for at afholde et 
møde med Frederiksbjerg Skole om udfordringer og 
erfaringer med byggeriet af deres nye skole. Jens tager 
kontakt til skoleledelsen og bestyrelsen på Frederiksbjerg 
skole og undersøger, om de ønsker at deltage i et sådan 
møde. 
Direktøren for Børn og Unge vil desuden gerne deltage i 
skolebestyrelsens møde i juni og videregive gode erfaringer 
med at drive skole på flere matrikler 
Desuden er der siden mødet med Rådmanden, som aftalt, 
blevet lagt et par videoer op på skolernes facebookside. Det 
er blevet vel modtaget. Videoformatet virker godt, og der er 
overvejelse om at lave en video vedrørende samarbejdet 
mellem de to skoler. 

 

Gerner 
SB 

 

5 19.10 Skoledagens organisering – opfølgning på ændringerne fra 
august 2016 
 
Tilbageblik på, hvilke ændringer vi iværksatte og hvorfor. 
Skal vi bibeholde disse til det kommende skoleår? 
 
Skoleledelsen gav et tilbageblik på de valgte ændringer 
(oplæg vedhæftet referatet). Når de endelige 
budgetudmeldinger er kendte, tages punktet op igen 
med henblik på planlægning af det kommende skoleår. 
 

Jens 
& Peter 

6 19.40 Opfølgning fra sidste møde vedr samarbejdet mellem vores 
skoler. 
Skolelederen og formanden for skolebestyrelsen har afholdt 
møde med forældre i de nuværende 5. klasse for at 

Sune 
Peter & 

Jens 
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indsamle deres perspektiver på det gode samarbejde 
mellem skolerne. Særligt de to tidligere behandlede punkter 
om intern planlægning af elevaktiviteter og opmærksomhed 
på forældrefælleskabet blev nævnt som vigtige. Helt konkret 
blev det fremhævet at: 
 

 Musical er vigtig 

 Forældrefælleskab er vigtig 

 Sammentænk idrætsforeningers tilbud både på børne og 

forældreniveau. 

 Logistik er vigtig 

 Elevbørn har et fast tilhørsforhold til skolen. (eget 

klasselokale eller andet) 

Det tidligere behandlede punkt vedr. profilering af afb. B 
blev ikke vurderet som særligt vigtigt. Forældrenes gode råd 
og erfaringer var, at det også er i det uformelle rum tingene 
”sker”. Ikke kun i de faglige forløb. 
Der er afsat dato for møde med forældreråd i 0-4 klasse 23 
marts. 20 april indbydes der til infomøde om fremtiden for 
de to skoler på overordnet plan. Møderne afholdes på 
Hårup Skole. Jens inviterer Elev Idrætsforening og Hårup 
Idrætsforening til mødet d. 23. marts. 

 
7 19.50 Evt 

 
1) Orientering om ansættelser: På Hårup Skole er der ansat 

en lærer til musik og dansk. På Elev Skoler er der ansat to 
lærere til matematik, nat/tek og engelsk. En af 
ansættelserne på Elev Skole er sket efter afskedigelse pga. 
sygemelding. 

 
2) Punkter til næste møde: Evaluering af regler for brug af 

mobiltelefoner 

 

 

 


