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Nr. 4 – 2018 
 
  

Skolebestyrelsesmøde 
Hærvejsskolen 

Tirsdag den 24. april kl. 16.30-18.35  
på Skovbrynet 

 
Informationsmøde og opstillingsaften fra 

kl. 19.00 i Grøn Fløj 
 
 

Afbud:  SH, Jason, Heidi, Lis går tidligt, Dorthe, Maria Jensen og 
Randi kommer senere. 

Afbud næste møde:  
Fraværende:  

Sang:  
Sang næste møde: Pernille 
  
  

Referat:  
  
  
39/18  
Godkendelse af referat fra mødet den 
19. marts 2018 

Godkendt. 

  
  
40/18  
Meddelelser fra (5 min.):  

a) eleverne   
b) ledelsen  Indskoling: Den gode Skole har holdt opsamling for hele 

kommunen den 18.april. Det var en god social oplevelse – 
og god underholdning. Fagfordeling ved at være færdig. 
Mellemtrin: Fagfordeling næsten færdig. 
Overbygning: Rygeplads til elever. Knallertskur etableres 
ved indgangen til gymnastiksalen. 
Skoleleder: Der arbejdes med at få styr på færdiggørelsen 
af Samarbejdsgrundlag i MED-udvalget. 

  
  
41/18  
Orientering fra (10 min.)  

a) medarbejderrepræsentanter Da der bliver færre midler næste skoleår, skal alle 
medarbejdere undervise mere næste skoleår. Da alle i 
forvejen oplever, at de løber meget hurtigt, så er det årsag 
til drøftelser blandt medarbejderne om arbejdspresset. 
Fællesarrangementet om Den Gode Skole tydeliggjorde 
den udfordring, der er i, at medarbejdere og skoler i 
Aabenraa Kommune bliver presset fra flere sider – 
samtidig med, at politikerne udtrykker stor begejstring 
omkring alt, hvad der foregår i skolen. Det er en 
modsætning, som kan være svær at rumme. 

b) forældrevalgte   
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c) formanden Der kommer en forespørgsel i forhold til en spørgerunde 
om § 16 b (forkortelse af skoledagen).  
Interview i Jyske Vestkysten om valg til skolebestyrelsen. 
Ved Hærvejsskolen ser det ud til, at der ikke bliver 
vanskeligheder med at finde kandidater. 
Den Gode Skole: Der er blevet brugt meget energi. Der 
burde have været åben for forældre, så forældrene kunne 
se et flot udsnit af, hvad der sker i skolerne i Aabenraa 
Kommune. 

  
  
42/18  

Orientering og drøftelse af strategi for 
Læring og Trivsel 2018 samt generel 
status på trivsel (Pernille m.fl. 25 
min.) 

Fokus på trivsel er en god strategi. 
Spørgsmål til, hvorfor strategierne ikke er så langsigtede, 
som en strategi normalt ville være.  
Overvejes, om strategien skal være mere langsigtet. 

Strategi for læring 
og trivsel 2018.docx

 

 

  
  

43/18  

Orientering om status og procesplan 
for byggeriet (Flemming 15 min.) 

Der er udarbejdet en tidsplan for processen. 
Den 5. juni starter byggeriet. 
Første spadestik bliver den 18. maj klokken 13.00, hvis det 
er muligt. 
Der har været afholdt byggeudvalgsmøde. 
Der er planlagt møder fremover i forhold til detaljer i 
byggeriet.  
Status er stort set, som der står i Uge-info.  
Drøftelser i forhold til usikkerhed om vejsløjfen i 
forbindelse med byggeriet. Det undersøges. 

  

  

44/18  

Ansøgning om forkortet skoledag i 
overbygningen og overbygningens 
specialklasser (Pernille 10 min.) 

Orientering blev givet. 
Ansøgningerne godkendes, underskrives og sendes til det 
politiske udvalg. 

Ansøgning om 
afkortning af undervisningstiden 8.y.docx

 

Ansøgning om 
afkortning af undervisningstiden 7.a.docx

 

 

  
  
45/18  
Drøftelse og beslutning omkring 
udkast til høringssvar for basisunder-
visning (dansk som 2. sprog) 
(Flemming 10 min.) 

Skolebestyrelsen har tidligere udtalt sig til lignende 
spørgsmål.  
Skolebestyrelsen mener fortsat, at det vil være optimalt, 
hvis der etableres modtageklasser i kommunen, således at 
kompetencerne samles omkring de elever, der har brug for 
kompetencer i forhold til to-sprogede. 
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Når det så på et tidspunkt giver mening for den enkelte 
elev, at eleven indsluses på distriktsskolen, kan der ske en 
indslusning. 
Dette er et synspunkt, som svarer til, at vi i øvrigt også 
altid træffer de beslutninger, der er bedst for den enkelte 
elev. 
Skolebestyrelsen bakker op om MED-udvalgets svar. 

 Høringsmateriale. Se fremsendt mail fra Flemming 

Bilag 4 
Høringsskabelon til høring af ny model for organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog april 2018.docx

 

 

  
46/18  
Drøftelse og beslutning omkring 
udkast til høringssvar for Strategi for 
IT og Digitalisering (Flemming 10 
min.) 

Samtlige skoler i Aabenraa Kommune er enige om, at det 
er en god strategi. Men alle er bekymrede for, hvilke 
udgifter der fremover vil være konsekvensen af Strategien 
for IT og Digitalisering. Hvad sker der, når den første 
implementeringsproces er færdig – og skolerne selv skal 
have ansvaret for digitaliseringen? 
Det er vigtigt, at den centrale serverfunktion kommer til at 
ligge placeret så tæt på skoleområdet som muligt – f.eks. 
som en del af PUC. 
Hvordan skal forældrene være en del af den digitale 
udvikling, så de kan inddrages og understøtte børnenes 
læring? 
Det er vigtigt, at det ikke bliver en tvungen opgave og en 
forventning, at eleverne skal medbringe deres egen device. 
Det kan anbefales, men aldrig forventes, at alle børn har 
egne computere med. Det vil være en stor udfordring 
økonomisk for nogle hjem. Desuden vil et krav om at 
medbringe egen device være i modstrid med 
Folkeskoleloven og aftaler om forsikring. 
En digitalisering af eleverne kræver også en digitalisering 
af forældrene og et samarbejde mellem skole og forældre. 

BILAG - kommer Høringsmateriale: Se fremsendt mail fra Flemming 

Bilag 5 - 
111011-18_v1_Svarark (MED-udvalg) - Høring om forslag til ny IT og digit...docx

 

 

  
47/18  
Orientering om det kommende valg til 
skolebestyrelsen pr. 1. august 2018: 
Herunder hvilke tiltag, der er taget – 
samt status på kontakt til forældre og 
information omkring afholdelsen af 
informations-/opstillingsmødet kl. 
19.00 (Helle og arbejdsgruppen 20 
minutter) 

Der afholdes opstillingsmøde i forbindelse med 
skolebestyrelsesvalget den 24.4.18. Der er tilmeldt 
omkring 70 forældre. Det er en meget positiv interesse – 
det er dejligt.  
Muligvis skyldes den store interesse, at skolebestyrelsen 
har været aktive ved skolefesten, hvor der er blevet skabt 
stor interesse for skolebestyrelsesarbejdet. 
Genopstillede: Frank og Helle – og muligvis Randi. 
Interesserede i at opstille skal tilkendegive senest den 
30.4., hvis de ønsker at stille op.  

  
  
48/18  
Status på budget 2018: Hvilke Vi er udfordrede i forhold til punkt 2018. 



Mødedatoer: 
 
 24.4.18 / 15.5.18 / 18.6.18  

konkrete handlinger er/skal foretages 
på baggrund af de økonomiske 
udfordringer (Flemming 10 min.) 

Da vi har en personalenedgang, har vi reduceret i forhold 
til de personaletimer, der anvendes på udvalgte områder. 
Derudover skal alle medarbejdere undervise i gennemsnit 
yderligere 1 lektion om ugen. 
Ledelsen skal i fællesskab tage vikaropgaver svarende til 
samlet 10 lektioner om ugen. 
Det planlagte 12-12-seminar planlægges kun med indhold 
svarende til en eftermiddag, hvilket betyder, at der ikke 
planlægges med en overnatning. 
Der tages højde for elevnedgang i både børnehaveklasse 
og i overbygningen, således, at personaleressourcerne 
tilpasses de ændrede elevtal. 
Vi skal sørge for, at vi altid er i balance i forhold til driften, 
fordi vi derfor har en råderet på 4 % af driftsretten. Det 
har betydning i forhold til f.eks. indkøb af nye møbler til 
den nye bygning.  
Disse reduktioner har alle medarbejderne været mærkede 
af. Der har været en lang usikker periode for 
medarbejderne.  
 
Folkeskolens situation blev drøftet. Der er elevnedgang på 
stort set alle skoler i Aabenraa Kommune. Drøftelser af, 
hvordan man som skolebestyrelse kan bidrage til, at 
skolens situation bliver drøftet i lokalsamfundet. 
 
Skolebestyrelsen tilkendegiver, at orienteringen er taget til 
efterretning. 

  
  
49/18  
Eventuelt Onsdag klokken 10 mødes ledelsen og visse medarbejdere 

og drøfter, hvordan skolen vil forholde sig, hvis der 
kommer en konflikt – herunder også hvordan og hvornår 
der udmeldes til forældre. 

  
  
 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. 

  
 Årshjul er vedhæftet: 

Bilag: 

Skolebestyrelsens 
årshjul for 2018.docx

 
 


