
 
Skolerne i Elev og Hårup 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Hårup Skole | Delfivej 1 |8530 Hjortshøj | Tlf. 87 13 92 30     -     Elev Skole | Høvej 10 | 8520 Lystrup | Tlf. 87 13 63 44 

Referat af møde i Skolebestyrelsen 7. juni – Elev forældre 

 

1) Sidste nyt fra personale, forældre og ledelse 
 
Status fra personale og ledelse: 

Ingen skimmelsvamp i hovedhuset, udluftningsanlæg skal måske sættes op og der er blevet 

hovedrengjort 

Dejligt at 3.årgang er tilbage på skolen – de har klaret det utroligt godt i Lisbjerghytten, men det er 

godt at være tilbage. 

God stemning og mange skønne aktiviteter bl.a. ReePark, Kattegat Centeret, Jellingtur med kirken 

m.m. 

 

Positive tilbagemeldinger på 5.årgangs besøg på Hårup Skole – skønne og moderne lokaler og 

faglokaler. På opfordring sørger vi nu for at både2. , 3. og 4. årgangs forældre besøger Hårup Skole, 

da en del af undervisningstimerne vil afviklers der pga. faglokalerne. 

 

Særligt opmærksomhedspunkt i forhold til at træffe et oplyst valg, når man fravælger sin 

distriktsskole bortfalder ens ret til en plads på distriktsskolen. Hvis klasserne er fyldt op med 24 

elever, så vil man få afslag om en plads på skolen og blive tilbudt en plads på ventelisten. Elever 

som følger sin klasse med ud til Hårup Skole vil være garanteret en plads på Nye Skole.     

 

2) Status på regnskabet for 2021 – se bilag 
Alle afdelinger overholder det budgetterede 
 

3) Nyt forlig for folkeskolen indgået 1. juni, men nye muligheder for at forkorte skoledagen fra 1. 
august.  
Hvad mener skolebestyrelsen? 
Korte skoledagen af sådan at 0.årgang går fra 29 lektioner til 25, 1. og 2. årgang går fra 29 lektioner 

til 27, 3.årgang fra 29 lektioner til 28 lektioner, 4. årgang fra 32 lektioner til 29 lektioner. 5.årgang 

har forsat 32 lektioner, da vi tidligere har lagt to lektioner om til 2-lærertimer. 

 

4) Status på planlægning af det nye skoleår, herunder ansættelser 
Positive erfaringer fra den rolige morgenstund på skole – børnene er blevet mere selvhjulpne og 

robuste, derfor vil forældrene fremover skulle aflevere ude ved cykelstativet. Om eftermiddagen 

må man gerne gå ind på skolen. 

 

Ansættelses samtaler onsdag – en 0.klassesleder og en pædagog til 2.årgang 

 


