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8. marts - Referat af møde i Skolebestyrelsen – denne del for forældregeruppen fra Hårup Skole  

Mødet blev afholdt på Teams 

Tilstede: David, Jesper, Anders, Tina, Hanne, Peter og Jens 

Afbud: Jacob, Gyda 

1) Coronasituationen, set fra et forældre-, personale- og ledelsesperspektiv 

Der er fortsat en god hverdag på skolen. Både for de elever der har fysisk fremmøde, og de elever der er 

hjemsendt. Der har været ekstra fokus på trivslen hos de hjemsendte elever, og alle læreren har være på 

besøg ved elevernes hjem. I den forbindelse blev der afleveret en hyggepose med lidt gode sager og en 

skriftlig hilsen fra skolen 

I den kommende uge starter der trivselsgrupper for eleverne i 5. - 9. årgang. Eleverne møder i grupper á 

fire elever sammen med en lærer. Efter første runde vurderer lærerne, hvem der har godt af at deltage i en 

fast trivselsgruppe, med fremmøde på skolen hver dag 

Årets træningsprøver for 8. og 9. årgang er udsat endnu engang. Personalet i det ældste klasser er ved at 

planlægge nyt tidspunkt for dem samt årets prøve og eksamensplan.   

I indskolingen er der fokus på variation i undervisningen og ekstra hænder blandt børnene. Det har været 

dejligt, at der nu har været en længere periode uden forandringer, da det har givet tryghed for både 

personale og børn ift. de daglige skolerutiner. 

I fritidsdelen er personalet optaget af, hvordan man under Corona fortsat kan lave gode og spændende 

aktiviteter med fokus på læring og trivsel for alle børn. Der har været afholdt møder med sparring på tværs 

af afdelingerne, og det har været en rigtig god og spændende proces. 

Generelt på skolen er der et øget fokus på elevernes trivsel. Skolen får andel i ekstra penge, der er afsat af 

folketinget til trivselstiltag i skolen. Det er endnu ikke besluttet hvordan pengene skal bruges, men fokus vil 

både være på aktiviteter på og udenfor skolen. 

Til slut blev der vist en lille film med en status fra elever. Der var både indslag fra elever, der er vendt 

tilbage på skolen og hjemsendte elever. Fælles for dem var det, at de har det godt, men at de glæder sig til 

at få en normal hverdag på skolen igen.  

Efterfølgende blev der udtrykt tilfredshed fra forældrene med den hverdag, der er skabt under de givne 

omstændigheder. 

 

2) Budget 2021 og et blik på det kommende skoleår 

Grundet elevfraflytning på den kommende 5. årgang mister skolen bevillingen til den ene klasse på 

årgangen. Dette giver anledning til pædagogiske udfordringer med en stor årgang og overordnet er der 

brug for nye økonomiske prioriteringer. Der er elever på årgangen, der har brug for særligt tilrettelagte 
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indsatser, og skoleledelsen vurderer derfor, at det kan blive nødvendigt at anvende en del af det 

akkumulerede overskud. Skolebestyrelsen vurderede, at dette er en fornuftig prioritering, da overskuddet 

netop er opsparet tidligere, da man vidste, dette scenarie kunne opstå. På næste møde præsenterer 

skoleledelse et overblik over, hvorledes pengene ønskes anvendt. 

Der er flere årgange på skolen, hvor bevillingen med små udsving vil skabe samme situation. Disse følges 

tæt, og skolebestyrelsen holdes orienteret om udviklingen.  

Økonomien for de to SFO-afdelinger ser stabil ud. Der er ikke ansat en pædagog i et barselsvikariat og 

skolen har fået tilført støtteressourcer til særligt udfordrede børn. 

 

3 evt. 

Der er ansat ny administrationsleder, der er ved at finde sine ben i stillingen. Skolebestyrelsen bliver på et 

af de kommende møder præsenteret for den nye administrationsleder. 

Der har været afholdt borgermøde i Elev vedr. den nye skole. I de kommende år vil Hårup skole vokse med 

ca. 80 elever der er bosiddende i Elev, der får tilbud om at vende tilbage til Nye skole i 2024, når den står 

færdig.  

David og Jesper har som aftalt på tidligere møde gennemgået skolens principper. De foreslår, at 

principperne gennemgås af skolebestyrelsen på ny. Der kan med fordel ryddes op i principperne, og der vil 

desuden med fordel kunne planlægges gennemgang af disse løbende i årshjulet for skolebestyrelsens 

arbejde. 

 

 

 


