Referat af møde i Skolebestyrelsen mandag den 24. august
Mødet foregik på Skype og følgende deltog:
Jacob, Jesper, Anders, Gyda, Hanne, Jan, Christophe, Carsten, Lise, Tina, Peter, Kirstine og Jens

Dagsorden:
1) Forslag fra ledelsen om, at opretholde den eksisterende klasseinddeling når vi i foråret skal
danne de nye 6. klasser
Skolebestyrelsen drøftede forslaget som er fremkommet efter et forældremøde i 5.E på Elev Skole.
Der er usikkerhed i børnegruppen for, hvad der skal ske med deres skolegang fra august 2021 når
de skal starte i 6. klasse. På baggrund af en konkret episode i klassen holdt Peter og Jens møde med
forældregruppen onsdag den 19. august. Her blev der drøftet mange perspektiver ifht til fremtiden
og der blev fremsat et ønske fra forældregruppen om, det er muligt at opretholde de eksisterende
klasser når skoleåret 2021 starter.
Skolebestyrelsen drøftede hvilke fordele og ulemper der kunne være ved forslaget:
Hvordan ville en ”Elev-klasse” kunne integreres i fællesskaber på Hårup Skole?
Hvad nu hvis der ikke er mange af de nuværende 21 elever der vil flytte med til Hårup?
Det kunne medføre to klasser med stor forskel i elevtallet?
Skolens ledelse forklarede, hvorfor de kan støtte, at forslaget iværksættes som et forsøg:
a) Det kan medvirke til at tiltrække flere elever til 6. klasse
b) Det tætte samarbejde på årgangene, som er i udskolingen på Hårup Skole, kan
medvirke til at eleverne oplever sig som en årgang og ikke som ”en klasse fra Elev”
c) Det kan medvirke til at sikre ro på den nuværende 5. årgang, hvor der pt er stor uro i
elev og forældregruppen om det forestående skoleskifte
d)
Der var bekymring i skolebestyrelsen om, hvorvidt forslaget ville medføre en splittet årgang.
Skolebestyrelsen kunne støtte forslaget som et forsøg for det kommende skoleår under den
forudsætning, at tilgangen fra Elev Skole bliver på minimum 15 elever.
Skolebestyrelsen ønsker på det kommende møde at drøfte:
a) det eksisterende princip for klassedannelse på 6. årgang
og
b) hvordan prognoserne ser ud for 6. klasserne de kommende år
2) Orientering om opstilling og valg til skolebestyrelsen
Der er i skrivende stund kommet melding fra en forældre der ønsker at være suppleant for
skolebestyrelsen Hårup Skole og tilsvarende fra to der ønsker at være suppleant for Elev Skole
Vi undgår hermed kampvalg
De er alle inviteret til det kommende møde
3) Orientering om ”Corona-situationen” på skolerne

Der er endnu ikke konstateret udbrud af smitte i elev- eller personalegruppen. Alle efterlever
grundigt de nye rutiner. Vi har pt en elevgruppe og enkelte ansatte der er hjemme og afventer
test..
Skolebestyrelse og forældregruppe orienteres fortløbende

