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Nr. 6 – 2018 
 
  

Skolebestyrelsesmøde 
Hærvejsskolen 

Mandag den 18. juni 2018 kl. 17.15-
18.30  på Skovbrynet 

 
Kl. 18.30-19.00: Den afgående og 
tiltrædende skolebestyrelse spiser 
sammen. 

 
 

 
 

Afbud:   
Afbud næste møde:  

Fraværende: Eleverne, Dorthe 
Sang: Cathrina og Maria 

Sang næste møde: Anette 
  
  

Referat:  
  
  
59/18  
Godkendelse af referat fra mødet den 
15. maj 2018 

Referat godkendt. 

  
  
60/18  
Meddelelser fra:  

a) eleverne  Deltog ikke i mødet. 
b) ledelsen  Indskolingen: 

Der er bolddag tirsdag. 
Skemaerne er ophængt – og det er gået godt. Der er 
kommet nogle fine skemaer. 
Alle i administrationen arbejder med at lægge 
personfølsomme oplysninger ind i Arcadre. 
Det har været en fin sidste skoledag med karamelkastning. 
De unge må gerne blive lidt længere tid, fordi de er så 
søde.  
Veloverstået velkomstarrangement med de nye ”0’er”. 
Mellemtrin: 
Bolddag torsdag.  
Den sidste dag inden sommerferien er der ”megaspil” – og 
det er megasjovt. 
Onsdag er der lokaleflytningsdag. 
Diverse orienteringer om ansættelser. 
Der bliver der ikke ansat flere jobrotationspersoner, da det 
er meget administrativt tungt. 
Der har været afholdt et fint velkomstarrangement med 
forældre til elever kommende 4. årgang. 
Overbygningen: 
Der har været afholdt vellykket og hyggelig brobygning 
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med kommende 7. årgangs elever og deres forældre. 
Der afvikles afgangsprøver i øjeblikket. De skriftlige prøver 
i dansk giver ikke høje resultater – men det har vi tilfælles 
med andre skoler i kommunen. De mundtlige prøver har 
indtil videre særdeles gode resultater.  
Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet 
opgaveoversigter i samarbejde mellem den enkelte 
medarbejder og ledelse – samt planlægning af næste 
skoleår i samarbejde i afdelingen.  
Der er kommet flere nye elever til overbygningen fra andre 
skoler. Der er fyldt op på kommende 7. årgang, én plads 
på 8. årgang – og god plads på 9. årgang, hvor 24 elever 
er taget på efterskole eller friskole. Antallet svarer til 
tidligere års erfaringer om elever, der tager andre steder 
hen efter 8. klasse. 
Der er dannet 3 nye klasser på 9. årgang. De bliver ikke 
ændret på nuværende tidspunkt – men lærerne vil i løbet 
af august-september tage stilling til, om der er nogle 
elever, der vil fungere bedre i en anden klasse. 
Klasserne er sat sammen, så der er elever fra forskellige 
faglige niveauer, alle elever har kammerater, som de er 
trygge ved, alle elever har mulighed for at blive udfordret 
– og eleverne kan danne et godt fællesskab. 
Skoleleder: 
Information om medarbejdere blev givet. 

  
  
61/18  
Orientering fra:  

a) medarbejderrepræsentanter Vestergade:  
Dialog om opgaveoversigter og skemaer.  
Skovbrynet:  
Dialog om opgaveoversigter og skemaer. AMR’er skal på 
kursus i januar 2019.  
Der har været mange elever til gospel. Det har været fint.  
Der har været rod med buskortene i en længere periode. 

b) forældrevalgte Lis: Høringssvar er sendt ud. Vi bliver inviteret med til 
dialogmøde.  

c) formanden Intet. 
  
  
62/18  

Orientering og præsentation af valgfag 
for skolens overbygning i skoleåret 
2018/19 (Pernille) 

Valgfag blev præsenteret og godkendt. 
Skolebestyrelsen godkender, at unge, der deltager på 
talenthold eller lignende, fritages for valgfag. 

  
  

63/18  

Præsentation af ugeskemaer for hhv. 
elever og undervisere for skoleåret 
2018/19 (ledelsen) 

FK orienterede om skemaerne på de to matrikler. 
Udgangspunktet er at udarbejde gode elevskemaer – og 
dernæst at få nogle gode medarbejderskemaer, så vidt det 
er muligt. 
Skemaerne i indskolingen er meget kompakte, fordi 
eleverne møder 8.15-14.15. 
På mellemtrinnet og i overbygningen er skemaerne mere 
spredt ud over hele dagen, fordi eleverne møder 8.15-
15.15.  
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Det er et puslespil at få skemaerne til at gå op i forhold til 
lokaler (hal, gymnastiksale, musik, naturfag og andre 
faglokaler). 
Udfordring i skemalægningen, at medarbejderne har fået 
flere lektioner. Det gør det vanskeligere at sætte et skema 
sammen – og det skal også vurderes, om der er nødt til at 
være medarbejdere, der har 8 lektioner på en dag. I år har 
vi ikke medarbejdere, der har 8 lektioner på en dag – men 
det vil vi overveje at åbne op for næste år i håb om, at de 
andre dage i skemaet så bliver bedre. 
Udfordring, at der er en kommende 4. klasse, der har 
begge deres engelsktimer efter middag. 
Udfordring i forhold til, at der kun kan være 16 elever i 
madkundskabslokalet, hvilket gør, at vi er nødt til i 5 
moduler at dele 7. årgang op i delehold.  
 
Skemaerne er taget til efterretning af skolebestyrelsen. 

  

  

64/18  

Kort orientering om status på drifts-
budgettet pr. 31. maj 2018 
(Flemming) 

Status 31.5.18: 
Halvdelen af vores udmøntede budget er brugt den 31.5.  
Det opvejes af, budgetmidler for perioden august – 
december. 
Det forventede regnskab pr. 31.12.18 forventes at være i 
balance eller med et lille merforbrug. 
Vi skal skabe dispositionsmuligheder i forhold til, at vi skal 
være klar til de ekstra udgifter, der kan komme i 
forbindelse med skolebyggeriet. 

  
  
65/18  
Kort referat fra afholdt formands-
/næstformandsmøde (Heidi og Helle) 

Der har været afholdt formandsmøde med repræsentanter 
fra 5 skoler. Det var et givtigt møde, hvor det blev drøftet, 
hvad der fylder og rør sig i skolebestyrelserne. 
Enighed om, at skolebestyrelserne gerne vil påvirke 
forvaltningerne i forhold til økonomi og det pres, der er på 
medarbejderne på skolerne. 
Der vil fremover blive holdt faste møder flere gange om 
året.  
Der er ønske om et tæt samarbejde mellem 
skolebestyrelserne.  
Der er sket en stor udskiftning i skolebestyrelserne ved 
valg til skolebestyrelserne. 
Der er meget stor forskel på, hvad skolebestyrelserne på 
små og store skoler arbejder med. 
Støtteforeninger på nogle skoler. 
Positivt og meget planlagt møde.  

  
  
66/18  
Gennemgang af den udarbejdede 
Antimobbestrategi (Pernille) 

Bilag gør antimobbestrategien mere konkret. 
Bemærkning til ordet ”Ignorer” – find gerne et andet ord – 
eller uddyb ordet. 
Bemærkning til ”Aftaler om, hvad vi gør med den enkelte, 
der bliver mobbet.” Bør ændres til ”Aftaler om, hvad vi gør 
i forhold til den enkelte, der bliver mobbet”.  
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Bilag 

Antimobbestrategi 
Hærvejsskolen_1.docx

 

 

  
  
Fællesspisning fra kl. 18.30-19.00  
  
  
KL. 19.00 
Konstituerende møde i den nye 
skolebestyrelse pr. 1. august 2018 
 

• Hvem har en valgperiode for 
2 år (3 medlemmer), og 
hvem har en valgperiode på 
4 år (4 medlemmer)? 
 

• Valg af formand og næstfor-
mand 
 
 

 
• Beslutning om mødekalend-

er for bestyrelsens arbejde -  
se forslag: 
Ma. 20.8.18 / Tirs. 25.9.18 / 
Ons. 24.10.18 / Ma. 
26.11.18 / Tirs. 8.1.19 / 
Ons. 6.2.19 / Tors. 7.3.19 / 
Ma. 8.4.19 / Tirs. 14.5.19 / 
Ons. 19.6.19 
Mødetidspunkt fra kl. 17.15-
19.45 
 

Samtlige skolebestyrelser i Aabenraa Kommune inviteres 
til to temamøder i Byrådssalen – ”Forberedelse af de nye 
skolebestyrelser” 
 
3. september og 2. oktober 2018 fra kl. 17.30-21.00 
 
 
Valgt for en 2-årig periode: 
 
Helle Krabsen Lausten 
Henrik Andresen 
Camilla Petersen 
 
Valgt for en 4-årig periode: 
 
Anders Koch-Hørlyck 
Thomas Brogaard Seest 
Lasse Fabricius 
Jørgen Romme 
 
Valg af formand: Helle Krabsen Lausten 
Valg af næstformand: Thomas Brogaard Seest 
 
Mødekalender er tiltrådt, idet der dog skal findes en 
anden dag for augustmødet (onsdag den 22. august 
?) 

  
 Kommende punkter: 
 Drøftelse og udarbejdelse af skolens vision samt 

værdiregelsæt – Planlægning af skoleåret 2018/19, 
herunder præsentation af det udarbejdede 
samarbejdsgrundlag for undervisere – Godkendelse af 
skemaer for skoleåret 2018/19 
Drøftelse af Antimobbestrategi. 

  
 Årshjul er vedhæftet:  

Bilag: 

Årshjul 2018.docx

 
 


