Delfivej
Skolebestyrelsen
ved1 skolerne i Elev og Hårup
8530 Hjortshøj

Mødet onsdag den 30. januar kl 19 - 21.30 på Hårup Skole
Mødeleder: Sune
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19.05 Besøg af Rådmand Bünyamin Simcek ifølge udsendt
dagsorden
Rådmanden indledte mødet med en kort præsentation af
både de indledende og følgende processer omkring et
kommende skolebyggeri. Det tager omkring fem år at bygge
en ny skole, hvis man indregner både planlægning og anlæg i
processen. De fem år er startet, og det er derfor realistisk, at
der i år 2022 står en ny skole klar. Det er tydeligt, at der
bliver et behov for et kommende skolebyggeri, men det er
fortsat uvist, hvor mange elever, der skal bygges til. I de
officielle prognoser er der ikke indregnet fuld udbygning af
Nye, hvilket vil give yderligere 166 elever i skoledistriktet på
kort sigt.
Rådmanden fastslog, at der ville blive høj
forældreinvolvering i de kommende processer.
Skolebestyrelsen bragte efterfølgende deres
opmærksomhed og bekymring over perioden, hvor folk
flytter til området, og den nye skole endnu ikke står klar på
banen. Hverken Elev Skole eller Hårup Skole har
overskydende kapacitet, så hvordan forestiller man sig
elevernes skoletilbud skal se ud? Igen blev det fremhævet,
at skolebestyrelsen vil spille en stor rolle i de fremtidige
prioriteringer. Det er lokalt, man bedst kan se muligheder og
udfordringer. Rådmanden nævnte, at man kigger meget på
permanente løsninger i den mellemliggende tid, og man
kunne f.eks. forestille sig, at man byggede en overkapacitet
af daginstitutioner, som man brugte som midlertidig skole
under byggeperioden. Det er ikke noget, der er besluttet,
men det kunne være et muligt scenarie, der skal drøftes på
et senere tidspunkt. Børn og unge vender tilbage til
skolebestyrelsen med en tids- og projektplan, og

Velkomst og punkter til eventuelt

skolebestyrelsen inviteres til at deltage i en
projektstyregruppe inden der træffes yderligere
beslutninger.
Skolebestyrelsen spurgte efterfølgende til, hvilke
overvejelser der var gjort ifht. Hårup Skolens fremtid, når
den nye skole står klar. Rådmanden svarede, at han, også
hvad det angår, er meget interesseret i at høre, hvilke
overvejelser man gør sig som forældre i området. Der er
fortsat politisk opbakning til en lokal forankret skole i Hårup,
og hvorledes der skal tænkes sammenhæng med den nye
skole, skal der tages stilling til på et tidspunkt.
Sammenhængskraften mellem det to skoler er i forvejen et
centralt arbejdsområde for skolebestyrelse, og direktøren
for Børn & Unge tilbød sin hjælp ifht. inspiration og input i
det arbejde.
Børn og Unge sluttede mødet af med at konkludere, at der
skal udarbejdes en kommunikationsplan til skolernes
forældre, der kan sikre et godt informationsniveau om både
institutions- og skoletilbud til området borgere, da dette
naturligvis ligger folk i området meget på sinde.
20.05 Pause
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20.15 Opfølgning på mødet med rådmanden
Skal der iværksættes konkrete tiltag?
Der blev aftalt tre punkter, hvor der skal iværksættes
konkrete tiltag:
1. Skolebestyrelsen melder sig på banen ifht. at indgå i
en projektstyregruppe. Hvis ikke bestyrelsen har hørt
noget inden 14 dage, sendes der besked til
mødedeltagerne fra Børn og Unge med ønske om
opfølgning. David sender forslag til formulering til
formanden for skolebestyrelsen, der bliver afsender
på denne.
2. Skolebestyrelsen tager imod tilbuddet om
kommunikation til skolernes forældre. På den korte
bane laver formanden for skolebestyrelsen en video,
der beskriver bestyrelsens arbejde og opfølgning på
aftenens møde. Når processen er lidt mere
fremskreden inviteres rådmanden til at lave en video
med information til skolens forældre.
3. Vi tager imod direktørens tilbud om sparring ifht.
sammenhængskraften mellem vores to skoler. Jens

kontakter direktøren i forhold til deltagelse i et
kommende møde med skolebestyrelsen.
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20.30 Første runde på skolernes ordensregler

Jens
& Peter

Det er besluttet at ordensreglerne skal revideres. Særlig
skolens ordensregler hvad angår tablets og it blev drøftet. Der
ønskes en yderligere drøftelse af dette område, hvor både
erfaringer fra personale og elever inddrages yderligere. David
indgår sammen med Hanne Jeppesen og Peter Kilden Grøn i
et efterfølgende arbejde med revidering af ordensreglerne.
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20.50 Opfølgning fra sidste møde vedr samarbejdet mellem vores
skoler.
- Konkrete aftaler
Punktet udsat til næste møde
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21.10 Evt






Formanden er blevet kontaktet af foreningen Skole
og Hjem vedr. muligt medlemskab. Det blev besluttet
ikke at blive medlem.
Formanden for skolebestyrelsen deltager i fælles
forældremøde i de to 5. klasser d. 22.02.17 kl. 19.00
– 21.00 på Hårup Skole. Her fortæller han om
bestyrelsens arbejde. Forud for møde sender Jens og
Peter et par slides til formanden, der kan bruges til
præsentation af skolebestyrelsens arbejde med
sammenhængskraften skolerne imellem.
Firmaet Skousen har søgt om mulighed for at optage
reklamefilm på Elev Skole. Ledelsen fortsætter
dialogen med Skousen. Såfremt det kommer til et
samarbejde informeres skolens forældre.

Jens

