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Referat 11. november på Hårup Skole kl. 18.30 til 21.00 

(Angivelsen af tid er vejledende til det enkelte pkt., O=orientering og afklarende spørgsmål, 

D=debat, B=beslutning) 

 18.30 Velkomst og punkter til eventuelt 
 

 

 

1 
 

18.35 Meddelelser (O): 
 
Aktuelt nyt fra skolerne 
 
Elev Skole - Skolen i Nye  
Der er indkaldt til møde onsdag den 4. december med deltagelse af Børn 
og Ungechef Carina Møller og Tina Degn fra planlægningsafdelingen. 
Mødet har til hensigt at skabe klarhed over de nuværende planer for 
skolebyggeriet og overgangsløsningerne. 
 
Nyt fra afdelingerne og tilbagemelding fra forældregruppen 
 
Musical på 5. årgang bliver opført i denne uge, og alle forældre og 
bedsteforældre er inviteret. 
Der har været afholdt forældremødet på 5. årgang i Elev med særligt fokus 
på overgangen fra Elev til Hårup. Som et resultat af møde meldes 
lærerbesætningen for kommende 6. årgang ud i den kommende uge. 
I udskolingen har 7. 8. og 9. årgang arbejdet med projektuger igen.  
7. årgang har deltaget i det innovative og entreprenante 
undervisningsforløb kaldet Edison.  
8. årgang har arbejdet med autentiske problemstillinger og 9. årgang har 
arbejdet videre med problemstillinger de er studieturen til Berlin i den 
obligatoriske projektopgave 
 
AULA er stadig et nyt arbejdsområde på skolen. Som kommentar til 
punktet efterspørges der fra forældrene en ensretning af lærernes 
arbejdsgangene, hvilket ledelsen tager med videre. 
 
 

Jens 
Peter 
Hanne 
Dorte 

2 19.00 Økonomi (O, D) 
Præsentation af adm. leder Jørgen Agger 
Status på økonomien 2019 for SFO, Elev Skole og Hårup Skole 

 

 Skolebestyrelsen ved skolerne i Elev og Hårup 
 

   

 



Hvordan tegner økonomien for 2020? 
Der planlægges med et lille akkumuleret overskud i indeværende skoleår. 
Det er endnu uvist, hvilken indflydelse den nye økonomimodel får på 
skolens økonomi fremadrettet. Derfor kan det blive nødvendig at trække 
på overskuddet senere. 
Skolens ledelse undersøger muligheden for at indkøbe inventar til et par 
klasser. 
 
Hvordan kan skolebestyrelsen arbejde med økonomien fremover? 
Administrationsleder, Jørgen Agger, fremlagde plan for, hvorledes han kan 
betjene skolebestyrelsen. Der blev udtrykt tilfredshed med planen.  
 

3 19.30 Stærkere Læringsfællesskaber på Skolerne i Elev og Hårup (O) 
SLF et arbejde til 2023 
Hvad er SLF og hvordan arbejdes der med det i skole og fritid? 
 
Punktet udsat til næste møde 

Jens 
Peter 
Hanne  
Dorte 

4 20.00 Samarbejdet mellem skolerne (D) 
Bestyrelsen ønsker en drøftelse af det optimale samarbejde i 
skolebestyrelsen set i lyset af det tiltagende fokus på byggeri i b.la. Nye 
Hvad er bestyrelsens ønske og holdninger til det fremtidige samarbejde? 
 
Der blev udtrykt opbakning til at fortsætte som en samlet skolebestyrelse.  
Det blev samtidig besluttet at der nedsættes en arbejdsgruppe særligt til 
arbejde med skolen i Nye. 
Skoleleder laver komissorium for arbejdsgruppen som rundsendes 
sammen med referatet for mødet 
 
Skolebestyrelsen ønsker dermed et større fokus på de mere nære 
arbejdsområder for skolebestyrelsen, der går tættere på elevernes hverdag 
på skolerne. 
 
Skoleleder indkalder til møde i arbejdsgruppen d. 4. december. Desuden 
indkalder han klasseforældrerådene i Elev til møde særligt vedr. 
overgangsløsninger. Dette møde forventes at finde sted i januar når der 
forhåbentlig er en opdateret tidsplan for byggeriet af skolen i Nye 
 

Jens 
Alle 

5 20.30 Princip for kommunikation (D, B) 
Skolerne har et princip fra 2016. 
Jens og David har set på dette og revideret i det 
Det nye forslag gennemgås på mødet 
 
Princippet blev gennemgået og drøftet. Jesper Moll laver på baggrund af 
forslag og drøftelsen i skolebestyrelsen et nyt udkast til princip. 

David 



 

 

6 20.45 Indhold på det kommende møder 

• Møde med klasseforældreråd på begge skoler – hvornår? 

• Hvordan arbejder skolerne med bevægelse? 

• Årshjul for skolebestyrelsens arbejde 

• Hvordan arbejder vi med årgangenes fællesskaber  

• Skemastruktur  

 

7 20.55 Evt 
Fællespasning i SFO.  
Der kan planlægges fællespasning i det omfang, det giver god mening for 
det samledes ressourceforbrug og samtidig sikre gode pasningsmuligheder 
for børnene. 
Det blev problematiseret og kritiseret at punktet rejses under eventuelt. 
Det bør fremadrettet sættes på dagsordenen så det kan drøftes grundigt 
 

 


