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Skolebestyrelsesmøde 
Hærvejsskolen 

Tirsdag den 15. maj kl. 17.15-19.45  
på Vestergade 

 
 

 
 

Afbud:   
Afbud næste møde:  

Fraværende:  
Sang: Pernille 

Sang næste møde: CH og MJ 
  
  

Referat:  
  
  
50/18  
Godkendelse af referat fra mødet den 
24. april 2018 

Godkendt. 

  
  
51/18  
Meddelelser fra (15 min.):  

a) eleverne  9. klasserne har haft alle de skriftlige afgangsprøver. Det 
er gået fint, ingen er gået ned med stress – og prøverne er 
gået stille og roligt. 
Terminsprøverne for 8. årgang er i gang. Det er gået godt 
indtil videre. Eleverne skal lige finde ud af, hvordan det 
foregår. Det går fint indtil videre. 
Elevrådsmøde: Rygepladsen er blevet oprettet efter en 
drøftelse med rygerne. Rygerne er glade for det. 
Der er også blevet drøftet knallertskur. I den forbindelse er 
videoovervågningen blevet drøftet, fordi den ikke virker 
godt nok.  

b) ledelsen  Indskoling:  
Der er bowling for medarbejderne som en del af 
trivselsarbejdet. 
”Leg på streg” er blevet drøftet. 
Der er drøftelser i forhold til specialklasserne, hvor der 
forventes flere elever næste år end dette år. 
Næste uge er der alternativ uge om hverdagens helte. 
Skemalægningen er i gang. 
Mellemtrin:  
Leg på streg er drøftet. 
Nogle klasser på mellemtrinnet har været i gang med 
affaldsindsamling. Det er blevet en god tradition. 
Fagfordeling er afsluttet og skemalægning er i gang. Man 
går i gang med opgaveoversigter. 
Overbygningen: 
IUP-samtaler er i gang. Der er 21 elever på 8. årgang, der 
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er ikke-uddannelsesparate på nuværende tidspunkt. Der 
var 27 elever i januar måned, der var ikke-
uddannelsesparate. Der er 19 elever, der har opnået en 
stigning i karaktergennemsnittet i perioden fra 1.11.17 til 
1.5.18. 
Strategi for læring og trivsel er blevet drøftet kommunalt i 
PLF for trivsel og læring. 
Overbygningen er i gang med at sammensætte 
primærgrupper med de kommende 7. klasser og stamhold 
til de tre årgange. 
Skoleleder: 
I forbindelse med undersøgelsen af §16b er forældrene 
blevet spurgt af analysefirmaet. 
Ansøgningen om forkortet skoledag i overbygningen og i 
overbygningens specialklasser er blevet godkendt. 
Ansøgningen om forkortet skoledag på mellemtrinnet er 
ikke blevet behandlet endnu, men forventes modtaget 
positivt. 
Samarbejdsgrundlaget er færdiggjort. 
Tillidsvalg: AMR er valgt. Der var kampvalg. Det bliver 
Trine, Camilla og genvalg af Inger Margrethe. 
Skolebestyrelsens medarbejderrepræsentanter er Jacob og 
Camilla. 

  
  
52/18  
Orientering fra (15 min.)  

a) medarbejderrepræsentanter Torsdag den 17.5. er der fagligt klubmøde for begge 
matrikler om OK 18. Stemningen er lidt blandet. Resultatet 
offentliggøres den 6.6. Hvis det bliver et nej, træder 
konflikten i gang 5 dage efter. 
Der har været gensidige besøg mellem børnehaver og 2. 
klasser. Der er udpeget venner for de små – og de har 
været sammen med hinanden. 
Fagfordeling og planlægning er i gang. Der drøftes, at der 
ikke kan være så mange aktiviteter på grund af 
udfordringer med at overkomme alt det, man gerne vil. 

b) forældrevalgte Kan fodboldmålene stilles op, så der er mulighed for flere 
fodboldbaner? Er der sat mål op på alle banerne? 
Svar: Der er en bane til hver årgang på mellemtrinnet i 
frikvartererne. Årgangene skal lære at udnytte den bane, 
de har fået tildelt. Evt. kan man lave en plan for, hvornår 
den enkelte klasse har banen. 

c) formanden I forhold til 16b: Formanden er blevet interviewet – og 
forældrene har fået et spørgeskema om forkortelse af 
skoledagen. Spørgsmålene går meget på, om forældrene 
har været inddraget i beslutningsprocessen. 
Spørgsmålene var meget ledende. Der manglede åbne 
spørgsmål. 

  
  
53/18  

Orientering om byggeri – Herunder: 
 

a) 1. spadestik 
b) Byggemodning: 
Adgangsforhold (såvel akut, 
under processen som efter 

a) 1. spadestik afholdes fredag den 18.5.18. Alle er 
velkomne. Første spadestik bliver foretaget nord for 
børnehaven af to børn sammen med Thomas 
Andreasen. Lederen af børnehaven byder 
velkommen. Derefter vil formand for 
skolebestyrelse og børnehavebestyrelse holde en 
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færdiggørelse), placering af 
skurby, kommunikation m.m. 
c) Drøftelse af høringssvar til 

lokalplan 90-1 (høringsfrist 
16. maj 2018) – sagsfrem-
stilling og forslag til lokal-
plan er vedhæftet. 
 

(Helle/Flemming 40 min.) 
 

SKMBT_C353180507
09080.pdf

 

SKMBT_C353180507
09081.pdf

 
 

tale. Efter spadestikket får alle en is. Alle skolens 
elever og medarbejdere deltager i arrangementet.  

b) Byggemodning: Skolen er blevet orienteret om, at 
stien gennem skoven skal lukkes i cirka et halvt år 
p.g.a. byggearbejde. Denne orientering skete med 
et døgns varsel, hvilket er meget kort tid, når vi 
skal orientere alle vore elever om, at de ikke kan 
køre af deres sædvanlige skolevej.  
Vej og park har givet en tilbagemelding, hvor de 
beklager denne kommunikation – og Flemming 
beklager ligeledes. 
Cykelforbindelsen til Skovbrynet har været drøftet. 
Der igangsættes en kommunal 
trafiksikkerhedskommission (Task Force), der skal 
afklare, hvordan eleverne bedst og sikrest muligt 
kan få cykeladgang til henholdsvis til Skovbrynet 
både i byggefasen – og når skolen står færdig. Det 
er vigtigt, at der kommer personer med i Task 
Force gruppen, som kender forholdene omkring 
skolen. Task Force gruppen skal være færdig om 3 
– 4 uger. 
I perioden fra maj 2018 til december 2018, vil der 
være udfordringer i forhold til, hvordan cyklende 
elever kan få adgang til skolen, da flere af stierne 
er lukket p.g.a. byggeri. 
Byggepladsen bliver afskærmet fuldstændig fra 
børnene.  
Der etableres to skurbyer i forbindelse med 
byggeriet – en til børnehaven og en til skolen. 

c) Lokalplan 90-1 er i høring.  
Udfordring med ændring i sti-systemerne, som kan 
betyde at de hårde og de bløde trafikanter møder 
hinanden, hvilket kan være farligt. 
Det er en forudsætning, at vejsløjfen bliver til 
noget. Dokumentation for vejsløjfen findes i et 
referat fra kommunalbestyrelsen den 21.12.2016. 
Her er der godkendt midler til en nordlig vej samt 
forbedring af vejsystemet i kommunalbestyrelsen.  
Høringssvar gøres færdigt og afsendes. 

  
  
  

54/18  

Valg til skolebestyrelsen fra 1. august 
2018: 
 

a) Orientering fra info-/valgaften 
den 24. april 2018 

b) Status – kampvalg er sat i gang 
– opfordring til stemmeafgiv-
else 

c) I juni mødet deltager de 
nyvalgte + afgående forældre. 
Ny bestyrelse konstituerer sig 
og tiltræder i august 2018 

 
(Valgbestyrelsen 20 min.) 

a) Info-/valgaften: Der deltog 55 forældre. Det var en 
positiv oplevelse og en god aften.  

b) Der er flere forældre, der ønsker at stille op til 
skolebestyrelsen, end der er plads til. Der er 
kampvalg i denne uge – og valgproceduren kører i 
denne uge. Det er atypisk, at der er så mange, der 
stiller op. 

c) I juni mødet deltager de nyvalgte og afgående 
forældre. Ved dette møde konstituerer den nye 
skolebestyrelse sig under ledelse af den afgående 
formand.  
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55/18  

Kort orientering om værtsskab for det 
kommende formandsmøde i maj 
måned (Helle/Heidi 10 min.) 

Heidi og Helle har udarbejdet en dagsorden for 
formandsmøde til formænd for skolebestyrelsesformænd i 
Aabenraa. Der er ikke mange, der har tilmeldt sig, men 
mødet afholdes, selv om der kun deltager 8 lærere. Mødet 
afholdes den 23. maj.  

  
  
  
56/18  
Skolebestyrelsen mangler at revidere / 
opdatere 4 udarbejdede principper – 
Der medtages 2 principper på maj-
mødet:  
 

a) Princip for undervisningens 
organisering 

SKMBT_C454180508
06260.pdf

 
b) Skole-/hjemsamarbejdet 

 

SKMBT_C454180508
06261.pdf

 
c) Klasse- og årgangsklasser 

(afventer) 
d) Trafikpolitikken (afventer) 

 
(Alle 20 min.) 

a) Princip for undervisningens organisering. 
Ændringsforslag blev drøftet. Det ændrede princip sendes 
ud til skolebestyrelsen. 
 

b) Princip for Skolehjemsamarbejde. 
Princippet er nyligt blevet revideret og der er ikke de store 
ændringer. Det ændrede princip sendes ud til 
skolebestyrelsen. 
 
Trafikpolitikken revideres efter skolebyggeriet. Det skal 
skrives på dokumentet. 
 
 

  
  
  
57/18  
Status på elev-/medarbejdertrivsel 
(elever og ledelse 10 min,) 

Eleverne: Det går rigtig godt, selv om der er eksaminer og 
terminsprøver. Alle har det godt. Der skal være en dialog 
mellem mellemtrinnets elevråd og overbygningens elevråd 
i forhold til, hvordan eleverne trives på skolen. 
Den 31. maj er der deadline for den nationale 
trivselsundersøgelse. 
Indskoling: Det går godt – men afdelingen er udfordret af, 
at der er en medarbejder, der er varslet afsked på grund af 
elevnedgang. Afstemning i forhold til overenskomst 
presser. Eleverne har det godt. 
Medarbejderne: På Vestergade er der en god 
kollegatrivsel. Men arbejdspresset er stort – og periodevis 
er der kolleger, der skal hjælpes igennem af andre 
kolleger. Men vi har det godt med hinanden.  
Når der er syge lærere, så vil der være en vikardækning – 
og det vil altid være en udfordring, at der kommer nye 
mennesker i den daglige undervisning.  
Vikardækning finder også sted, når lærerne har brug for tid 
til at mødes, så de kan skabe en god undervisning.  
Vi skal forsøge at italesætte de positive årsager til 
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vikardækning, den positive håndtering af vikardækningen 
og de positive konsekvenser af, at der kommer vikar i 
dagligdagen. 
Det samlede sygefravær i Børne- og Skoleområdet i 
Aabenraa Kommune udgør 4,6% for 2017. 
 

  
  
  
58/18  
Evt. Forældrene på 7. årgang har ønsket et forældremøde 

mellem jul og konfirmation, så forældrene kan komme til 
at drøfte blå mandag. 

  
  
 Kommende punkter: 
 Drøftelse og udarbejdelse af skolens vision samt 

værdiregelsæt – Planlægning af skoleåret 2018/19, 
herunder præsentation af det udarbejdede 
samarbejdsgrundlag for undervisere – Præsentation af 
skemaer for skoleåret 2018/19 
 

  
 Årshjul er vedhæftet: 

Bilag: 

Skolebestyrelsens 
årshjul for 2018.docx

 
 


