
 
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 bestyrelsesmødet tirsdag den 12. januar 2021 – forældre fra Elev 

Deltager:  Louise, Mette, Christophe, Carsten og Hanne, Lise, Jens og Kristine (referent) 

1. Hvordan går det i med nødundersvisningen 

a. Nødpasning – pladsanvisningen bliver kontaktet om der er behov for nødpasning. Det er 

ikke 

b. Undervisningen fungerer rigtigt fint på 2.-5.årgang 

c. 0.-1.årgang har fået materialer at arbejde med, og lærerne har prøvet at lave strukturerede 

skemaer.  

d. Forældrene nævner, at der er stor forskel på børnenes motivation, og hvordan de går til 

opgaverne. Så der bliver en opgave for vores lærere at finde ud af, hvor elevernes niveau 

ligger. 

2. Budget, indsigt i tallene for 2021: 

a. I undervisningsdelen ser det fornuftigt ud – men på 3.årgang er der 30 elever, så der er vi 

opmærksomme på at ved afgang af elever, så vil der være risiko for en vis budgetnedgang 

med store pædagogiske følger 

b. SFO: lavere antal børn indmeldt i SFO end budgetteret – i alt 15 børn 

c. Klubtilbuddet for 4. og 5. årgang giver et underskud i forhold til budgettildelingen 

d. Der bliver nu startet en proces med at udpege en overtallig medarbejder i 

pædagoggruppen. 

 

3. Stillingen som administrationsleder er slået op og der er forhåbentlig tiltrædelse til den 1. marts 

2021. 

4. Offentliggørelse af referat – referatet kan først offentligt gøres, når rådmanden har tilsluttet sig 

den indstilling som det øverste ledelseslag i B & U har udarbejdet. Det bliver sandsynligvis i uge 4 

5. Skolen i Nye: Tre entreprenører og arkitekter er blevet udvalgt til at tegne Nye Skole. Den kommer 

til at indeholde: Dagtilbud, skole, klub og fritidsliv. 

Der bliver lavet arbejdsgrupper hvor skolens personale og forældre er indbudt til at kvalificere 

arkitekternes foreløbige bud 

Der er planlagt tre møder i arbejdsgruppen:  29.1.2021 13.00-15.00 

15.4.2021 8.30-12.30 

3.6.2021 8.30-12.30 

 Hvis man ønsker at deltage i arbejdsgrupperne skal man give Jens besked på mail senest i uge 4 

 Den 25. juni offentliggøres vinderprojektet, altså hvem der skal bygge skolen og hvordan den skal 

se ud 

6. evt.  

 


