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Referat af møde i Skolebestyrelsen – forældre fra Hårup Skole 

1) Aktuelt fra skolerne – set fra et forældre-, personale- og ledelsesperspektiv 

Fra skolens vinkel er vi kommet godt fra start. Der har været en stigning i nødpasning. Pt. er der 19 

børn fra Hårup Skole i nødpasning i grupper fordelt på skolen.  

Personalet oplever, de er godt med ift. hjemmeundervisningen, selvom alle naturligvis savner 

hverdagen på skolen sammen med eleverne.  

Der er SFO om eftermiddagen med Coronavenlige aktiviteter, og så er der sat gang i online 

aftenåbning. 

 

Fra forældrenes vinkel virker det som om, der er god energi i hjemmeundervisningen. Det er godt, 

at man også kan mødes på Meet i de yngste klasser, og det anbefales, at der holdes fast i den 

praksis. Det giver eleverne en følelse af stadig at være tilknyttet en klasse i en tid, hvor man ellers 

er meget alene. Generelt virker det godt hjemme, når der er meget styring og struktur skabt af 

lærerne. 

Det opleves som en udfordring at passe sit arbejde, mens der er hjemmeskole. Det blev præciseret 

fra skolelederen, at alle der har behov for nødpasning for at kunne passe deres arbejde, kan få det.  

Der blev videregivet en stor opfordring til skolen om at arbejde med bevægelse i online-

undervisningen, så eleverne kommer væk fra skærmen. Oplevelsen er, at der var meget bevægelse 

i undervisningen til at begynde med, men det er der ikke længere.  

Skoledagens start, afslutning og længde blev drøftet uden en egentlig konklusion. Skoleledelsen 

tager perspektiverne med videre til den næste periode, hvis restriktionerne forlænges. 

2) Skolens økonomi i 2021 og evt. afledte konsekvenser 

Økonomien for undervisningsdelen ser skrøbelig ud pga. elevtallet på enkelte årgange. Der skal ske 
få forskydninger, før der skal laves tilpasninger i organisationen. Dette vil blive fulgt nøje den 
kommende periode. Skolebestyrelsen holdes løbende orienteret. 

SFO Hårup og Elev Skole går imod underskud hvilket bl.a. skyldes langtidssygdom, lavere børnetal 
og for mange ansatte. Der er behov for tilpasning på den korte bane, så underskuddet ikke vokser. 
Herunder skal klubtilbuddet på Elev Skole også justeres, da det er underfinansieret. Som en 
konsekvens heraf skal der tilpasses med en pædagog i SFO på Hårup Skole og 1 – 2 pædagoger på 
Elev Skole ved udgangen af denne måned med opsigelse pr. 1.3. Der er tale om en forflyttelse 
internt i kommunen. Samtidig skal der kigges på, hvorledes de daglige pædagogiske opgaver kan 
løses på en ny måde, så ressourceforbruget bringes ned.  

For Elev Skole: 

3) Vedr. skolebyggeri i Nye 

Princippet for samarbejde og klassedannelse, der er vedtaget i skolebestyrelsen, danner grundlag 
for rådmandens beslutning som endelig tages i løbet af de kommende uger. 
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Beslutningskompetencen for klassesammensætningen i sidste led ligger derfor som ønsket hos 
skolebestyrelsen. Det fremgår af princippet 
Der er udpeget bygherrer og arkitekter til projektet. Der er nedsat en arbejdsgruppe med forældre 
og medarbejdere fra Elev, som bliver indbudt til involvering undervejs. 

4) Evt.  

Stillingen som administrationsleder er slået op med ansøgningsfrist d. 19.01.2021 

 


