
Mødedatoer: 
19.3.18 / 25.4.18 / 15.5.18 / 18.6.18  

 
 

 
       
 

Nr. 3 – 2018 
 
  

Skolebestyrelsesmøde 
Hærvejsskolen 

mandag den 19. marts kl. 17.15 – 
19.45  på Vestergade 

 
 

 
 

Afbud:  Dorthe Berg, Lis Lerche, SH, Maria Barsøe 
Afbud næste møde:  

Fraværende:  
Sang: Anette 

Sang næste møde: PR 
  
  

Referat:  
  
  
26/18  
Godkendelse af referat fra mødet den 
28. februar 2018 

Godkendt. 

  
  
27/18  
Meddelelser fra (15 min.):  

a) eleverne  Antimobbestrategi er fremlagt. Nogle elever mente, at de 
allerede levede op til antimobbestrategien. Nogle elever 
mente, at de havde et bud på en bedre strategi. Det 
undersøges.  

b) ledelsen  Indskoling: Tilgang til specialklasserne. Det er godt, men 
der mangler plads. MUS-samtaler snart afviklet. Skole-
hjemsamtalerne er påbegyndt. Der arbejdes på  
Mellemtrin: Virksomhedspraktikant på mellemtrinnet med 
et stigende timetal. 5.b har deltaget i og vundet en 
oplæsningskonkurrence. 
Overbygning: Der har været alternativ uge for alle tre 
årgange i uge 11. 7. årgang har haft projektuge – og det 
er gået rigtig godt. 8. årgang har været i intropraktik. 9. 
årgang har haft projektuge og er i øjeblikket ved at 
fremlægge. De har gjort det godt. 
Stort møde for alle medarbejdere på skolerne i Aabenraa, 
skolebestyrelser, øverste elevråd, menighedsråd og 
politikere den 18.4.18 om ”Den gode Skole”. 
Hærvejsskolen er som alle andre medvirkende ved en 
stand. 
Øverste leder:  
Vi følger med spænding, om der bliver en konflikt eller ej.  
Der kommer materiale i høring: Dansk som andetsprog. 
August 2019 kommer der et nyt intra-system, der hedder 
Aula. Det kommer til at gælde for alle landets skoler. Vi 
skal have uddannet superbrugere for Hærvejsskolen. 
Aftaler om, hvordan vi arbejder med den gode skole i 
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forhold til kommunens fælles tema: ”Dengang, i dag og i 
morgen”, skal indgås sammen med skolebestyrelsen på et 
kommende møde.  
Ny it-og digitaliseringsstrategi i Aabenraa Kommune. 
Samarbejdsgrundlaget færdiggøres i MED-udvalget og 
skolebestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret om 
Samarbejdsgrundlaget. 

  
  
28/18  
Orientering fra (15 min.)  

a) medarbejderrepræsentanter Indskolingen: I gang med test og prøver. 3. klasserne er 
på besøg på Vestergade – det har været godt.  
Vestergade: Vi havde en 4. klasse, der gik videre i 
høvdingeboldturnering. I overbygningen er der meget snak 
om prøver. På mellemtrinnet drøftes overlevering af 4. 
klasser og 6. klasser.  
Det fylder for medarbejderne, om vi bliver lockoutet. Der 
vil blive noget opsamling, hvis vi bliver lockoutet. Der er 
bekymring om, hvor lang tid, lockouten vil vare.  

b) forældrevalgte Intet. 
c) formanden Intet. 

  
  
29/18  

Orientering om budget 2018 samt 
præsentation af budgetudfordringer og 
kommende handlinger (Flemming - 15 
min.) 

Budgettet blev gennemgået. Det korrigerede budget er 
beregnet til 51.276.588 kroner, hvori forventede refusioner 
er medregnet.  
Der er balance i budgettet, men der kan forudses 
udfordringer i løbet af det kommende år. 
Budget og regnskab følges tæt i skolebestyrelsen. 
 
Bemærkninger fra skolebestyrelsen: 
Hvordan sikrer vi, at der er penge til at indkøbe nye 
møbler og nyt inventar til de nye skolebygninger?  

  
  

30/18  

Drøftelse og godkendelse af ansøgning 
til det politiske udvalg vedrørende 
forkortet skoledag på 4. og 5. årgang 
for skoleåret 2018/19 (Bo – 10 min.) 

Der afsendes en ansøgning for hver af klasserne. Der er 
fokus på, at målet med ansøgningen er at arbejde med 
elevernes trivsel og faglige udvikling gennem to-
lærerlektioner.  
Der er opbakning fra elever og forældre.  
 
Der blev nævnt en ide om, at den forkortede skoledag 
drøftes på et forældremøde for de klasser, ansøgningen 
gælder. 
Det er en meget bureaukratisk måde at håndtere 
ansøgninger om forslag til forkortet skoledag. Det burde 
være skolebestyrelsen, der havde bemyndigelsen til at 
godkende ansøgninger om forkortet skoledag. ”Vi skal 
have retten til selv at bestemme.” 
Forslag om, at man på et formandsmøde drøfter og aftaler 
en henvendelse til politikerne om, at det fremover er 
skolebestyrelserne, der har bemyndigelsen indenfor 
området forkortet skoledag – i stedet for som nu 
kommunalbestyrelsen. 
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Henvisning til ”Udfordringsretten”. 
 
I forhold til det konkrete tilfælde: Skolebestyrelsen 
godkender ansøgningerne om forkortet skoledag. 

Bilag:  

Ansøgning om 
afkortning af undervisningstiden 2018 4.-6..doc.doc

 

 

  
  

31/18  

Pause  
  
  
32/18  
Godkendelse af skolebestyrelsens 
årsberetning (Heidi og Helle – 15 min.) 

I løbet af et år kommer skolebestyrelsen rundt om mange 
emner. 
I årsberetningen er der fokus på byggeri, god 
kommunikation, trivsel, principper og det mere spøjse. 
Årsberetningen lægges på hjemmesiden – ligesom 
årsberetningen fra 2016, som endnu ikke er kommet ud.  

Årsberetning.docx

 

 

  
  
33/18  
Orientering fra arbejdsgruppen ved-
rørende det kommende skolebesty-
relsesvalg: Handleplan / Facebook / 
Materialer / Status / Informations- og 
opstillingsmøde den 24. april 2018 
(Randi, Frank og Helle 25 min.) 

Der har været kigget en del på de forskellige materialer. 
Processen er løbet i gang. 
De forskellige medier tages i brug. F.eks. Facebook. 
 
Opstillingsmødet forberedes yderligere.  

  
  
  
34/18  
Orientering om værtsskab for et 
kommende formandsmøde i maj 
måned, hvor Heidi og Helle er initia-
tivtagere (Heidi og Helle 10 min.) 

Dagsorden udarbejdes med udgangspunkt i, hvor 
skolebestyrelserne har brug for sparring eller hjælp til 
opgaven i skolebestyrelsen. 
Formandsmødet forholder sig til, at der snart vælges nye 
skolebestyrelser – og at disse skal hjælpes godt i gang. 

  
  
35/18  
Status på byggeri – (Flemming 10 
min.) 

Alle ønsker om ændringer er blevet imødekommet. I 
øjeblikket drøftes afleveringstidspunktet for byggeriet. Det 
er ønskeligt, at afleveringstidspunktet bliver i oktober 
måned 2019.  
Vi følger med spænding det videre forløb – og en klar 
udmelding om, hvornår byggeriet går i gang. 

  
  
36/18  
Status på Rødekro Skolecykelby:  Dialog med det politiske udvalg. Aabenraa Kommune har 
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Kommunen har ikke modtaget 
statsmidler, som forventet – 
Konsekvens? 
Helle er i dialog med medlem af det 
politiske udvalg – Lis har været i 
kontakt med projektleder i Trafik og 
Anlæg (Helle og Lis – 10 min.) 

ikke som forventet fået statsmidler til cykelbyprojektet. 
Det er uvist, hvad der så kommer til at ske.  
 
Skolebestyrelsen har fortsat et vågent øje med 
kommunens håndtering af stisystemer. 
 

  
  
37/18  
Status på elev- og medarbejdertrivsel 
(10 min.) 

Vi arbejder på, at alle har det godt.  
Men det kan være svært at nå at følge helt op på alting.  
På medarbejderniveau forsøger vi at gøre det bedst muligt. 
Mht. elevtrivsel er det positivt, at indskolingen fik mulighed 
for elevsamtaler, mens primærgrupperne var sammen med 
deres samarbejdsklasser. Elevsamtaler er meget vigtige og 
er med til at fremme den gode trivsel blandt eleverne. Det 
ville være ønskeligt for lærerne at have mere tid til at tage 
sig af de udfordringer, eleverne har.  
Eleverne er i skole i længere tid. Og de har mere brug for 
at bruge de voksne, der er omkring dem i skolen. Mange 
børn fortæller forældre ved sengetid, hvis der er noget, der 
er svært. Det fylder i hjemmene. 
Der er mindre tid derhjemme. Der er mindre overskud – 
og alle bruger mere ”skærmtid”. 

  
  
38/18  
Eventuelt Orientering om lukket punkt. 
  
  
 Kommende punkter: 
 Drøftelse og udarbejdelse af skolens vision samt 

værdiregelsæt – Planlægning af skoleåret 2018/19. 
Ny ansøgning om forkortet skoledag i overbygningen og 
overbygningens specialklasser. 
”Skolen dengang, i dag og i morgen” aftales ud fra et 
oplæg fra ledelsen. 

  
 Årshjul er vedhæftet: 

Bilag: 

Skolebestyrelsens 
årshjul for 2018.docx

 
 


