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Nr. 7 – 2018 
 
  

Skolebestyrelsesmøde 
Hærvejsskolen 

Mandag den 20. august 2018 kl. 
17.15-19.45 på Vestergade 

(personalestuen) 
 

OBS: 
Helle vil gerne invitere de forældre-
valgte til et lille formøde fra kl. 
17.00-17.15 – Formødet afholdes på 
Flemmings kontor på Vestergade 

 
 
 

Afbud:  Anders / Susanne 
Afbud næste møde:  

Fraværende: Elevrådsrepræsentanter / Henrik 
Sang: Anette 

Sang næste møde: Camilla 
  
  

Referat:  
  
  
67/18  
Velkomst – præsentation – 
rundvisning på Vestergade (Helle – 20 
min.) 

Jørgen (børn i 2.a). 
Lasse (barn i 1.a). 
Bo (leder af mellemtrinnet). 
Anette (leder af indskolingen). 
Pernille (leder af overbygningen). 
Jacob (lærer på mellemtrinnet og it-vejleder). 
Camilla (lærer i overbygningen) – og nyvalgt AMR på 
Vestergade. 
Camilla (barn i specialklasse på mellemtrinnet). 
Thomas (barn i 3. klasse) 
Flemming (skoleleder). 
Helle (barn på 9. årgang). 
Anders og Henrik var ikke til stede på mødet. 
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Godkendelse af referat fra mødet den 
18. juni 2018 (5 min.) 

Referat godkendt. 
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Meddelelser fra:  

a) eleverne  Elevrådet er ikke valgt endnu. 
b) ledelsen  SFO:  

Ny studerende starter nu.  
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Ny overenskomst mellem BUPL og kommunen.  
Det drøftes kommunalt, om der er mulighed for en 
harmonisering af reglerne for SFO på Grundlovsdag.  
Indskoling:  
Kursuskatalog for PPR er kommet.  
God dialog mellem håndværkere, der bygger – og skolen. 
Forældremøder er startet op og forløber i den næste 
periode. 
Mellemtrin:  
Medarbejder er gået på pension. Der har været afholdt 
afskedsreception den 10.8. 
Personalearrangement den 10.8. om formiddagen på 
Naturskolen med temaet teambuilding. 
Mellemtrinnet har besluttet, at mobiltelefoner låses ind 
hver morgen i særlige mobilopbevaringskasser. Afprøves 
ind til jul. 
Overbygning: 
Valgfagene er startet op. Alle fag bortset fra ét fag er 
blevet oprettet – og der er ca. 12-28 elever på holdene. 10 
elever har fået lov til at have en elitesportsgren som 
valgfag.  
PR er på klassebesøg i alle klasser her i august/september, 
så hun får en fornemmelse af, hvordan eleverne er startet 
op. 
Hærvejsskolen deltager i et projekt omkring større 
tilslutning til EUD-uddannelserne. Første møde er den 
21.8. 
Overbygningen er nu startet op med de alternative 
skemaer for fredage – og det virker som om, at eleverne 
tager godt imod det. Begrundelsen for fredagene er flere: 
Større muligheder for pædagogiske initiativer, der kræver 
flere sammenhængende lektioner, samle de alternative 
aktiviteter på en ugedag, så de andre dage har almindeligt 
skema, fokus på årgangssamarbejdet – og at undgå så 
mange vikarer på grund af alternative aktiviteter. 
Projekt med entreprenørskab på 7. årgang: Edison.  
To nye vikarer er ansat. 
Der er to velfungerende specialklasser, hvor der er meget 
ro på og særlig hensyn til hver enkelt elev. Der er 8 elever 
i hver klasse – og det er mange elever. Derfor har vi bedt 
kommunen om at undlade at visitere flere elever til 
overbygningsspecialklasserne, så længe vi har så mange 
elever i disse klasser. 
Forældremøder afholdes for hele årgange her i august og 
starten af september. 
Skoleleder:  
Billeder af de forældrevalgte er lagt ud på Intra. 
MED-udvalget er meget stort. Der er 13 deltagere i MED-
udvalget – og det har haft det første møde. 
5.9. - 26.9 foregår en trivselsundersøgelse for 
medarbejderne på alle kommunale arbejdspladser. 
Efterfølgende tager vi både i ledelse og MED-udvalg 
resultatet af undersøgelsen op og forholder os til den. 
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Orientering fra:  
a) medarbejderrepræsentanter Mellemtrinnet:  

Der  har været en god start. Det har været godt med 
personalearrangementet. Det er godt at blive rystet 
sammen. 
På mellemtrinnet har vi fået de nye 4. klasser over – og de 
virker rigtig søde. Der er også kommet nye 
specialklasseelever fra indskolingen. 
Alle 4. klasser har fået et tilbud om en microcomputer, 
som de skal lære at arbejde med – og lære at kode. Meget 
spændende – og der arbejdes på at købe nogle til 
overbygningen også, så de kan arbejde med kodning. 
Overbygningen: 
Vi er kommet godt fra start. 7. klasserne er godt med – og 
vi er meget opmærksomme på, hvem vi har brug for at 
bakke op omkring. 
Personalearrangementet var godt. Der må gerne komme 
mere af den slags. 
Edison: Et forløb, hvor eleverne fra 7. årgang lærer at 
tænke innovativt. Der er finale i efteråret – og vi håber 
selvfølgelig at komme med til landsfinalen. Det er dansk- 
og naturfag, der bidrager med timer. 
Vi er spændt på de alternative fredage. 

b) forældrevalgte Intet. 
c) formanden Henvendelse fra skolebestyrelsesformanden på 

Kløverskolen i Sønderborg: Invitation til fyraftensmøde om 
fremtidsperspektiverne for de elever, der kommer ud af 
folkeskolen uden en afgangsprøve.  
Kometbladet: Opfordring til at bruge Kometbladet som et 
medie til at fortælle om, hvad der sker i skolen. 
Spørgsmål til nyhedsbreve fra afdelingerne:  
Kan skolebestyrelsen evt. få tilsendt de nyhedsbreve, som 
afdelingslederne sender ud? Fremover sendes 
nyhedsbrevene til skolebestyrelsesmedlemmerne ud via 
Lone Jensen. 
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Hvorledes forholder skolebestyrelsen 
sig til forældremøder / stand ved 
skolefest / ”forældrebreve”? – Helle vil 
give en nærmere introduktion (Helle – 
20 min.) 

Tidligere har de forældrevalgte i skolebestyrelsen aftalt en 
fordeling, så der var skolebestyrelsesmedlemmer med til 
alle forældremøder. 
Sidste år blev der sendt et brev ud fra skolebestyrelsen til 
alle forældrene. 
I år er forældrene nyvalgte – og ved for lidt om skolen. 
Helle sender et brev ud om skolebestyrelsens arbejde til 
alle forældre i dette år.  
På sigt kunne bestyrelsen godt komme med til 
forældremøder. Det er vigtigt, at lærerne inden 
sommerferien få at vide, hvilke 
skolebestyrelsesmedlemmer, der er knyttet til hvilke 
klasser. 
Forslag om, at skolebestyrelsen har en bod ved 
skolefesten, hvor de lægger op til en dialog om skolens 
vision – samt derudover stiller åbne spørgsmål til 
forældrene om, hvad de tænker om skolen. 
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Orientering omkring det udarbejdede 
årshjul – Årshjulet er vedhæftet (Helle 
– 10 min.) 

Udsættes til næste møde. 
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Drøftelse og beslutning omkring 
udkast til høringssvar for opdateret 
Sund Opvækst – Høringsmaterialet er 
tidligere fremsendt (Flemming – 10 
min.) 

 
Vi tilslutter os forslag til høringsforslaget. 
Høringsforslaget er blevet revideret efter drøftelse i MED-
udvalget.  
Det vedtagne høringsforslag indsendes og vedlægges 
referatet som bilag. 

Høringssvar - Sund 
Opvækst.doc
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Pause Vi spiser lidt mad 
  
  
75/18  
Drøftelse af den udarbejdede anti-
mobbestrategi (Pernille – 15 min.) 

 

Bilag:  

Antimobbestrategi 
Hærvejsskolen_1.docx

 

Antimobbestrategien er næsten færdig. Den er udarbejdet 
gennem input fra forskellige arbejdsgrupper (lærere, SFO, 
forældre, elevråd, AKT og ledelse). 
Den udspringer af et nyt krav i lovgivningen om, at alle 
skoler skal have en antimobbestrategi, hvori der skal være 
en konkret handleplan for, hvad vi gør for at forebygge 
mobning og handlinger, hvis vi hører om mobning. 
Vi har anvendt det nye mobbesyn, som har to vigtige nye 
elementer: 
1.Vi skal altid handle, hvis der er elever, der oplever, at de 
bliver mobbet.  
2. Mobning handler om negative fællesskaber. Et positivt 
fællesskab er et fællesskab, hvor der er plads til 
forskellighed – og hvor ingen bliver holdt uden for.  
Hermed får vi som skole et vigtigt ansvar for at forholde os 
i forhold til mobning – og for at understøtte gode 
fællesskaber.  
Forældrenes rolle er også vigtig. Deres opgave er at bakke 
op om de fællesskaber, som skolen danner – og at bakke 
hinanden op i forhold til at arbejde for, at ingen bliver 
holdt udenfor i fællesskabet. 
 
Bemærkninger:  
Ordet ”anerkendes” i målet ændres til f.eks. ”erkender”. 
Spørgsmål: Hvordan får vi en dialog med forældrene om, 
hvordan vi kan blive bedre til at samarbejde om at skabe 
mobbefrie fællesskaber? 
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Det er vigtigt at acceptere, at når et barn føler sig mobbet, 
så er der mobning – og så sættes handleplanen i gang. 
Det er vigtigt, at ledelsen sætter en dialog i gang mellem 
medarbejderne om, hvad mobning er, at vi forholder os – 
og at vi skal arbejde for at skabe gode fællesskaber. 
Desuden er det vigtigt, at der kommer en god dialog med 
forældrene, når det er muligt. 
 
Eksemplarer af antimobbestrategien medbringes til 
skolefestens bod. 
Mobbestrategien sættes på skolebestyrelsens årshjul, så 
det drøftes en gang årligt i skolebestyrelsen. 
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Justering og opdatering af 
støtteforeningen for skolens 
overbygning: bankkonto til brug for 9. 
årgangs skolerejse (Pernille – 10 min.) 

Støtteforeningen revideres, idet der skal indsættes en ny 
næstformand som er den nye næstformand i 
skolebestyrelsen: Thomas Seest. 
Der er ikke udarbejdet regnskab for perioden fra marts til 
31.7.18, men det vil blive udarbejdet af kasserer og 
revideret af revisor.  

Bilag:  

Støtteforening for 
opsparing - skolerejse udskoling.doc
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Status på byggeri og lokalplan 90b 
(Helle og Flemming 20 min.) 

 

Hørringssvar fra 
Hærvejsskolen 2018 HL2.docx

 

Byggeriet er i gang. Det skrider godt frem – og det er en 
stor oplevelse for børnene på Skovbrynet. 
Der er byggemøder hver torsdag – og Flemming deltager i 
disse møder.  
Der er et rigtig godt samarbejde med det konsortium, der 
står for byggeriet.  
Det skrider planmæssigt fremad, så vi stadig regner med 
overtagelse i slutningen af 2019. 
Der har været nogle dage, hvor der har været støjgener. 
Man vil også på andre måder blive generet af byggeriet på 
Skovbrynet – men vi forsøger at få det til at fungere. 
 
Lokalplan 90 har været i høring i april. 
Lokalplan 90b er ikke i høring endnu. 
Helle Lausten har rykket efter et møde om et overordnet 
perspektiv på byggeriet og områdets fremtid. Der mangler 
fælles aftaler om mange forskellige områder – f.eks. 
cykelstier, cykelparkering, skiltning osv.  
 
Spørgsmål til parkering: Der er færre parkeringspladser på 
grund af byggeriet. Skolebestyrelsen henstiller til, at 
skolens personale holder længst væk fra indgangen, så 
forældrene til små børn i børnehaven kan holde tættest på 
indgangen? Det er især et problem ved 8-tiden om 
morgenen.  
Desuden anmodes om, at der opstreges, så der er synlige 
parkeringsafmærkninger.  
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Flemming og Anette er særlig opmærksomme på 
problemstillingen og snakker med medarbejderne. 
Vigtigt at være opmærksom på, at skæringspunktet med 
cykelstien skal ligge et sted, hvor der er god oversigt. 
Cykelstien skal jævnes, så den bliver plan – og 
skæringspunktet skal flyttes.  
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Eventuelt - Husk: Mobning skal tilføjes årshjulet, således at 

Antimobbestrategien revideres en gang om året. 
- Punkt på senere møde: Medlemskab af ”Skole og 
forældre”.  

  
 Årshjul er vedhæftet:  

Bilag: 

Årshjul 2018.docx

 
 


