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Referat af møde i Skolebestyrelsen 7. juni - Hårup forældre 

 

1) Sidste nyt fra personale, forældre og ledelse 
 

Afd. A: stor aktivitet og fokus på sammenhænge. Udeareal kan benyttes, og man kan se kolleger, hvilket er 

godt for trivslen. Der er stadig en god struktur på dagene, og både elever og personale ser gode muligheder 

i den måde, hverdagen er struktureret på. 

Afd B: God stemning i afdelingen. Elevere er optaget af de rigtige ting, og personalet er i fuld sving med 

planlægning af kommende skoleår, skemalægning mm. 

Der har været afholdt åbent hus for kommende 6. årgang fra Elev Skole, hvilket fik en god evaluering. Af 

den årsag arrangeres samme for 3. og 4. årgang fra Elev Skole 

Formanden for elevrådet deltog i mødet med en frisk status set fra et elevperspektiv. Efterfølgende dialog 

med mulighed for spørgsmål. 

 

2) Status på regnskabet for 2021 
 

Hårup Skole: Det bevilliget merforbrug på 250.000 kr. er brugt på mellemformer til særligt udsatte elever 

på store årgange. I indeværende budgetår hænger budgettet sammen, men udfordringen rammer de sidste 

syvmåneder efter nytår – altså i det kommende budgetår. Der er taget højde for dette i prioriteringerne. 

Der bruges ca. 500.000 kr. mere end skolens økonomiske tildeling til specialområdet. Også i fremtiden, vil 

dette være et fokus. 

Elev Skole: Budgettet holdes. Der er et merforbrug til yderligere to børn der skal i specialklasse på anden 

skole, hvilket giver en ekstra udgift på 260.000 kr.  

SFO: Der er penge til yderligere ansættelse grundet bevilling til støtte på børn med særlige behov. 

Budgettet hænger nu godt sammen og giver gode handlemuligheder  

 

3) Nyt forlig for folkeskolen indgået 1. juni, men nye muligheder for at forkorte skoledagen fra 1. 
august.  
Hvad mener skolebestyrelsen? 

 

Der er opstået mulighed for at konvertere understøttende undervisning til timer med to 2-voksne/lærer 

timer, så elevernes skoledage forkortes. Forældrerepræsentanterne udtrykte opbakning til, at dette gøres, 

hvor det giver mening. 
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Desuden nyt forlig vedr. udarbejdelse af elevplaner i Folkeskolen. Skolerne kan nu i samarbejde med 

Skolebestyrelsen afvige kravet om, at der skal udarbejdes elevplaner. Emnet drøftet på et senere møde, 

hvor det kan drøftes i sammenhæng med eventuelt flere skole/hjem samtaler. 

 

4) Status på planlægning af det nye skoleår, herunder ansættelser 
 

Planlægningen af kommende skoleår forløber planmæssigt. Tre lærere har opsagt deres stillinger pga. 

efteruddannelse, pension og fraflytning. To af stillingerne er besat og den sidste forventes besat i løbet af 

den kommende uge. 

 

5) Evt. 
 

• Gyda: Flytter til Kolind og stopper som bestyrelsesmedlem. Tak for indsatsen til Gyda 

• D. 25. juni bliver vinderprojektet til skolen i Nye afsløret. Skolebestyrelsen holdes opdateret. 
 


