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Nr. 8 – 2018 
 
  

Skolebestyrelsesmøde 
Hærvejsskolen 

Tirsdag den 25. september 2018 kl. 
17.15-19.45 på 

Skovbrynet(personalestuen) 
 

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

 
 
 

 
 

Afbud:  Susanne Holst 
Afbud næste møde:  

Fraværende:  
Sang: Camilla 

Sang næste møde:  
  
  

Referat: Mødeleder fremover: Thomas 
  
  
78/18  
Godkendelse af referat fra skolebe-
styrelsesmødet den 20. august 2018 

TR for pædagogerne: Ny forhåndsaftale mellem BUPL og 
kommunen. 
Suppleanterne skal fremover have udsendt referat fra 
skolebestyrelsesmøder. 

  
  
79/18  
Meddelelser fra. Velkommen til eleverne. Præsentation af skolebestyrelsens 

medlemmer. 
a) eleverne Det nye elevråd er valgt. Formand er Mai Truc Dinh fra 8.b 

og Mathia Kaczmarek fra 7.c.  
Elevrådet har planlagt elevrådsdag den 29.9. Cap to the 
flag. Forberedt af elevrådet. Hele overbygningen.  
Der har været afviklet en fælles elevråds-rystesammendag 
for alle elevråd i Aabenraa Kommune. 

b) ledelsen Indskoling:  
Fra SFO – delvist sygemeldt pædagog. 
3. klasserne besøger plejehjem. Det er meget hyggeligt – 
og gør begge parter glade, mens de spiller ludo. 
Forældremøderne er næsten alle afviklet. 
Støjgenerne fra byggeriet er blevet mindre. 
Håndværkerne er gode at samarbejde med. 
Ophæng foran 3. årgang, så de ikke bliver så forstyrret af 
håndværkerlarm- og aktiviteter. 
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Specialklasserne har mange elever – og kan ikke 
umiddelbart rumme flere. 
Halloweenfest for specialklasserne. 
Mellemtrin: TR på Vestergade har søgt og fået nyt job som 
afdelingsleder på Løjt Kirkeby Skole pr. 1. januar.  
Der er valgt ny TR på Vestergade gældende fra 1. januar. 
Der er indgået aftale om ung lærer i praktik i en periode på 
8. uger. 
Forskningsprojekt på 4. årgang: KIDM – kvalitet i dansk og 
matematik. Et landsdækkende projekt, der skal skabe 
bedre kvalitet i fagene dansk og matematik. Projektet 
afvikles i efteråret 2018. Formål er at lære matematik på 
en undersøgende måde. Eleverne testes før og efter 
projektet. Vi får penge til projektet. Det er en kvalitativ 
undersøgelse. 
Specialklasserne mellemtrin: Drøftes med afdelingsleder og 
sb-repræsentant for specialklasserne. 
Overbygning:  
Alternativ uge i uge 39. Der er blevet arbejdet med god 
kommunikation på forskellige måder i de tre årgange. 
Re-eksamen afholdt: Han bestod. 
Sundhedsråd: Har arbejdet med fire indsatser sidste 
skoleår. Vi fortsætter med modellen med et sundhedsråd 
bestående af to sundhedskoordinatorer, en elevrådslærer, 
en AKT-lærer, sundhedsplejerske og en leder. Første nye 
indsatsområde er: LUS. 
Fokus på skolevægring generelt på landsplan – og på 
Hærvejsskolen. Opfølgning på fravær – også på uopklaret 
fravær. Ved særlige indsatser bruges distriktsvejleder. 
”Tidlig Forebyggelse”: Ny kommunal indsats i forhold til 
elever, der bekymrer ud over skoleområdet. Tidligere har 
vi brugt distriktsvejlederne – fremover vil det være en 
henvendelse til team ”Tidlig forebyggelse”. 
Tre elever på ”Læringslokomotivet” i Aabenraa. En særlig 
indsats med tre ugers kursus til 7. og 8. klasses elever, der 
har faglige, personlige eller sociale udfordringer i forhold til 
skolen. Første evaluering er meget positiv. 
MQ har fået nyt job. Arbejdsopgaverne fordeles ud på 
vikarer og kolleger. 
Konference for lærere i udskolingen og medarbejdere i UU i 
hele Aabenraa Kommune. Tema: Unges hjerner. 
Vi vandt i skolefodbold! Næste kamp spilles sandsynligvis i 
Sønderborg. 
Indbrud fra lørdag til mandag morgen.  
Uanmeldt brandalarm mandag. Evalueres. 
Specialklasserne: Besøg på messe for unge med særlige 
behov. 
Skoleleder: 
Der mangler en ny AMR for Vestergade pr. 1.1.19 
Der er fokus på økonomien i kommunen. 15 skoler ud af 
19 er udfordret på økonomien – herunder også 
Hærvejsskolen. 
Der har været afholdt et fremadrettet møde med to skoler 
og direktionens analysekontor med en drøftelse af, 
hvordan man kan arbejde med økonomien på skolerne. 
Økonomien på skolerne i kommunen er generelt udfordret 
bl.a. på grund af faldende elevtal og inklusion.  
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Orientering fra:  

a) medarbejderrepræsentanter På mellemtrinnet har vi haft en god start. Det er gået godt 
med de nye 4. klasser. Der har været tysk-dansk 
idrætsstævne. Det var arrangeret af 10. klasserne – og var 
rigtig fint. 
Naturvidenskabsfestival, atletikdag og lejrskoler – der sker 
noget hele tiden. 
4. klasserne har fået Ultra Bits, som er nogle små 
computere/printplader, som skal bruges til, at eleverne 
skal lære at kode. Der ligger mange ting i det, som er 
meget spændende. 
Specialklasserne fra mellemtrinnet deltager i morgensang 
to gange om ugen. Det er godt. 
I overbygningen er det travlt. Skolefesten var sjov, men 
også hård for lærere og elever. 
7. klasserne har arbejdet med at tegne huse.  
8. klasserne har været på virksomhedsbesøg. 
8. klasserne har sat gang i blomstersalg. 
Alle årgange er i gang med alternativ uge om god 
kommunikation på forskellig måde.  
9. klasserne skal skyde raketter til Mars torsdag. 
9. klasserne skal i brobygning og praktik. 

b) forældrevalgte  
c) formanden Der arbejdes på at indkalde til et formandsmøde for 

formænd i skolebestyrelserne i Aabenraa Kommune. 
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Der skal snarest udarbejdes en for-
retningsorden for skolebestyrelsen: 
Udkast er vedhæftet (Helle – 15 min.) 

 

Oplæg til 
forretningsorden - skolebestyrelsen på Hærvejsskolen.docx

 

Refleksioner efter kurset for skolebestyrelsesmedlemmer. 
Vi har principper – men vi har ikke en forretningsorden. 
Der nedsættes et lille udvalg bestående af Helle, Camilla, 
Flemming, som kommer med et forslag til 
forretningsorden.  

  
  
82/18  

Opfølgning for 1. kursus for skolebe-
styrelsesmedlemmer samt drøftelse 
(Helle 25 min.) 

 

a) Folkeskoleloven §44 

folkeskoleloven 
§44.pdf

 

 

b) Styrelsesvedtægten for 
Aabenraa Kommune 

Styrelsesvedtægt.pd
f

 

Styrelsesvedtægten forventes ikke læst – Gennemgås på 
2. kursus for skolebestyrelsesmedlemmer. 
Spørgsmål til skoledagens længde. Burde det ikke være 
skolebestyrelsen, der traf afgørelse om skoledagens 
længde og ikke kommunalbestyrelsen? 
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c) Virksomhedsaftale 2018 

Virksomhedsaftale 
2018.pdf

 

Virksomhedsaftalen forventes ikke læst – Gennemgås på 
et senere skolebestyrelsesmøde – Skolepolitiske mål står 
på side 7. 
Forandringsmodellen er en del af virksomhedsplanen – og 
den fortæller noget om, hvad vi fokuserer på skolen.  

 Hærvejsskolen har mange principper, retningslinjer og 
politikker. De kan findes på hjemmesiden og Intra. 
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PAUSE  
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Kort evaluering af skolefesten samt 
refleksioner omkring skolebestyrelsens 
bod (Helle og Pernille 10 min.) 

Overbygningens refleksioner:  
Rigtig god fest. God stemning. God indtjening. Entreprisen 
bør sættes ned igen. Det bliver for dyrt at deltage for 
familier med flere børn.  
Skolebestyrelsens refleksioner: 
Skolebestyrelsen besluttede at være synlige ved 
skolefesten ved en bod. Det var en fantastisk god 
rystesammen-aktivitet for den nye skolebestyrelse. 
Relationsdannelse. Mange forældre ønskede at komme 
med input til visioner eller bare snakke skole med 
skolebestyrelsesmedlemmerne. 
Forældrene til elever i overbygningen har svært ved at 
følge med i, hvad der sker (hvem er underviser, hvad skal 
der ske osv.) 
Mellemtrinnet har drøftet, at det er en udfordring, at der 
skal betales ved indgangen. Det er dyrt. Ellers en god fest 
med en god stemning. 
Er der elever, der ikke kommer til festen på grund af 
udgiften? 
Overbygningens lærere er også bekymret for, om entre-
udgiften er for stor. 
Det er folkets skole – er der lige muligheder for alle. 
Der er en oplevelse af, at nogle elever ikke har råd til at 
komme med til festen. 
I overbygningen har der også været drøftet, om 
forældrebetalingen skal sættes op.  
Spørgsmål: Kan man gøre det frivilligt, om man vil betale 
for entreen? 
Kan der være en familiebillet, så der er et loft over, hvor 
meget hver familie kan komme til at til at betale? 
Kan det være sådan, at forældrene ikke betaler så meget, 
fordi de ikke får noget for pengene? 
Kan man lade 8. klasserne stå for skolefesten. 
 
Sættes på dagsorden på næste møde sammen med princip 
for klassekasser. 
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Status på byggeri og infrastruktur 
(cykelsti, parkeringsforhold, skolebus) 

Der er god gang i byggeriet. 
Der er udfordringer med rystelser (”vibrationshelvede”), 
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– (Flemming 10 min.) men det er forhåbentlig snart overstået. 
Medarbejderne har mulighed for at forberede sig hjemme. 
Vibrationsarbejdet er snart overstået. 
Der er byggemøder hver 14. dag, hvor Flemming deltager. 
Det er nogle gode møder. Det er et meget kompetent 
firma, der står for byggeriet. 
Cykelstien: Der skulle være lys på den midlertidige cykelsti 
nu.  
Den officielle afleveringsdag for vort byggeri er ikke aftalt 
endnu, men pt. er der ikke udarbejdet en ny tidsplan i 
forhold til den eksisterende. 
Håndværkerne tager hensyn til skolens aktiviteter – f.eks. 
motionsdag. 
Parkeringspladsen fungerer fint nu.  
Den midlertidige cykelsti fungerer også fint. Den 
genetableres snart. 
Graverarbejdet ved cykelsti og indgang starter først 8.15 – 
og kl. 14.15 stopper det meste graverarbejdet. 
Byggeriet går sin gode gang. Der er styr på det. 
Lokalplan 90-1 er et tillæg til lokalplan 90. Det er den 
lokalplan, der har givet mulighed for at bygge 
Hærvejsskolen. Denne lokalplan er ikke klar endnu – og vi 
har en interesse i, at den bliver drøftet for skolen og for 
børnehaven. Helle undersøger. 
 
Omkring infrastruktur lige nu: Buskørsel giver store 
udfordringer i forhold til buskort. Der er fejl i buskortene. 
Der bruges mange arbejdstimer for sekretærtimerne til 
dette arbejde – og der arbejdes på en dialog med Syd-
Trafik så forholdene omkring buskort kan forbedres. 
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Hvorledes tænkes processen omkring 
udarbejdelse af Hærvejsskolens 
visioner? (Pernille 10 min.) 

Hærvejsskolens vision, de fire F’er, er langsomt groet til at 
blive vores værdier. Vi arbejder for fællesskaber, faglighed, 
forskellighed og forandring – hele tiden. 
Hærvejsskolens mission er folkeskoleloven. 
Men vi mangler en vision, der helt kort siger noget om, 
hvad vi stræber efter at blive – f.eks. om 10 år. 
Visionen skal følges af en strategi for, hvordan vi opnår 
visionen. 
Hvordan iværksætter vi et arbejde med vision og strategi, 
så visionen er med til at samle os som skole – og 
strategien tager udgangspunkt i, at vi er en skole på en 
matrikel? 
 
Der arbejdes med en vision for PLC (Pædagogisk 
Læringscenter) for hele skolen. 
Bevægelsesskolecertificering vil være en måde, hvorpå vi 
kan lære hinanden at kende. 
AMR (arbejdsmiljørepræsentanterne) har drøftet, hvordan 
vi bliver en skole, der ser hinanden som en styrke. 
Samarbejdsklasserne (primærgrupper/klasser). 
Vi skal have forældrene i tale.  
Forældrearrangement, som skolebestyrelsen skal afholde, 
kan handle om, hvordan Hærvejsskolen kan blive vores 
allesammens skole. 
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Vi er blevet bedre og bedre til at ryste os sammen på 
tværs af afdelingerne igennem årene. 
Kanon-arbejdet har været godt. 
Den røde tråd er ved at blive opbygget. 
Skolen i lokalsamfundet. 
Hærvejsskolen skal være ”forsamlingshuset” for alle. 
Vi skal have forældrene i tale. 
Vi skal fortælle lokalsamfundet, at vi diskuterer visioner – 
og at vi ønsker at få skolen til at blive alles skole. 
Det er de store børn, der flytter. 
De små børn bliver ”overfaldet” af de store udefra. 
Visionen er fremtiden. Flytningen er en konkret proces, 
som vi skal have en konkret plan for.  
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Status på elever og medarbejders 
trivsel (alle – 10 min.) 

I september afvikles en spørgeskemaundersøgelse for alle 
elever med 20 spørgsmål i forhold til Sund Skole. 
I september afvikles en spørgeskemaundersøgelse om 
medarbejdernes trivsel. 
Lærerne er meget pressede. Det er ikke tilstedeværelsen, 
der er et problem – det er mængden af 
undervisningstimer/opgaver, der skal afvikles indenfor 
tilstedeværelsestiden. 
Medarbejderne er stressede. 
Der har været syge medarbejdere. 
Det er hårdt at være i hverdagen.  
Det kan have den konsekvens, at gode ideer bremses, 
fordi man ikke orker mere. 
Medarbejderne er glade for lederne og ved, at de gør, hvad 
de kan. Men der er et stort pres på hele tiden. 
Der er nogle forudsætninger og vilkår, som er givne for 
skolen. Det er bekymrende, hvordan den igangværende 
trivselsundersøgelse for medarbejderne vil vise forholdene. 
Trivselsundersøgelsen spørger om noget andet, end det 
medarbejderne forholder sig til. 
Medarbejderne er meget engagerede og vil rigtig gerne 
yde et godt stykke arbejde for eleverne. 
Bruger vi tiden på det rigtige? Er der gang i for meget?  
Det er godt, at skolebestyrelsen får forældrebrevene fra 
alle afdelinger. Så får de en fornemmelse af, hvad der 
foregår i afdelingerne. 

  
88/18  
Orientering vedrørende kommende 
omvisitering af elever fra Fjordskolens 
afd. E (Flemming 10 min.) 

Der ligger en politisk beslutning om, at elever fra 
Fjordskolens afdeling E i et større omfang skal indsluses på 
de tre specialcentre på Lyreskovsskolen, Kongehøjsskolen 
og Hærvejsskolen. 
Der er udarbejdet en procesplan for omvisitering for 
eleverne fra afdeling E til specialcentrene - der hvor det 
giver mening for eleverne i forhold til ønsker fra elev og 
forældre, faglige anbefalinger og konteksten på det enkelte 
specialcenter. 
Da Hærvejsskolen er udfordret lokalemæssigt, 
antalsmæssigt og m.h.t. byggeriet, er der arbejdet for, at 
der ikke visiteres elever til Hærvejsskolens specialklasser i 
indeværende og næste skoleår som en generel 
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omvisitering. 
Vi har fået lovning på, at denne udfordring bliver der lyttet 
til. 
 
Denne orientering gives også i MED-udvalget. 
 

  
  
  
89/18  
Eventuelt  

Punkter til næste møde: 
- Drøftelse af skolefestens økonomi. F.eks. entre. 

Herunder drøftes også princip for klassekasser. 

Princip for 
klassekasser (2).doc

 

 
- Sund skole 2020. 

program-for-sundsko
le-2020.pdf

 

- Høringsoplæg. 
 

  
 Årshjul er vedhæftet:  

Bilag: 

Årshjul 2018.docx

 
 


