
  
 

Skolebestyrelsens årsberetning for 2017 
 

Året 2017 var endnu et spændende og aktivt år i skoleverden, også med bestyrelses øjne.  
Et af de store emner har været kommunikation med forskellige perspektiver, dels: omkring skolebyggeri, 
hvordan vi taler med og til hinanden, både når vi er sammen på skolen eller på de sociale medier. Vi har 
oplevet en engageret arbejdsindsats i ledelsen, blandt hele skolens personale og i bestyrelsen.  
Samtidig glæder vi os over god forældreinteresse. Det gælder både ved deltagelse til skolefest og andre 
arrangementer på skolen, og ikke mindst med henvendelser der oftest handler om det gode samarbejde og 
skolens udvikling. Forældreopbakning er vi taknemmelige for. 
 
Skolebyggeriet – en broget udbudsproces har sat skolebyggeriet på skinner 

Efter mange møder og et par frustrerede henvendelser til kommunen/politikkerne, så kan vi ved udgangen 
af 2017 endelig se lyset for enden af tunnelen. Vi får en skoleudbygning i 2019!! 
Vi har fået en projektbeskrivelse som sikrer Hærvejsskolen gode læringsrammer mange år frem. Vi er i 
bestyrelsen glade for, at der i projektet er taget højde for tryghed, udvikling og gode arbejdspladser for alle 
skolens brugere og medarbejdere. I processen er der etableret et godt samarbejde med arkitekter og 
bestyrelsen i Børnehuset Fladhøj.  Den kommende byggeproces kan følges på vores hjemmeside. 
TAK for indsatsen til ledelsen og de mange involverede medarbejdere, der udover deres daglige funktioner, 
har været vedholdende og tålmodige i udbudsprocessen.  

 
Den Gode Skole   
Temaer under ”Den Gode Skole” som kommunen tog startskuddet til i januar, hænger godt sammen med 
Hærvejsskolens værdiregelsæt. Med udgangspunkt i begreberne: dannelse, uddannelsesopdrag, 
ligeværdighed og demokrati, har Hærvejsskolen sat den gode kommunikation i fokus. I praksis har det 
udmøntet sig til fyraftensmøder for medarbejdere og forældre, hvor blandet andet Rune Strøm fortalte om 
at ”styre sin indre cola”. Eleverne har også arbejdet med kommunikation fx i den alternative uge. Vores 
oplevelse er klart, at indsatserne har givet gode resultater og refleksioner.  Særligt ”samarbejdsklasserne” 
på tværs af årgangene giver gode relationer. 
Der arbejdes videre med et fælles projekt på tværs af kommunens skoler med overskriften: Den gode skole: 
dengang, i dag og i morgen. Her er Hærvejsskolen repræsenteret med en forældrevalgt fra bestyrelsen. 

 
Trivsel – flere vinkler på trivsel for både børn og voksne  
Et af de vigtige og tilbagevendende punkter er god trivsel for alle, der er en del af Hærvejsskolen. 
Trivselsundersøgelserne, både for medarbejdere og elever, har bidraget givtigt med indsigt og bestyrelsen 
er trygge ved de handlingsforslag som ledelsen har forelagt bestyrelsen.  
Retningslinjer for trivselsarbejdet med elever er kommet på vores hjemmeside under retningslinjer. Den 
røde tråd er: tryghed, overblik og forældresamarbejde. 
Hærvejsskolen står sammen mod mobning, og er i gang med at udfærdige en antimobbestrategi med 
involvering fra elevrådet, lærer og forældre. 
Projektet: Sund Skole 2020, med overskriften: læring med kroppen forrest, er et nyt projekt som 
Hærvejsskolens medarbejdere er involveret i og som vi kommer til at arbejde mere med i 2018. I ønsket om 
Sund skole er skolebodens udbud blevet væsentligt bredere og sundere i samarbejde med elevrådet. I 
bestyrelsen værdsætter vi tiltag der giver rigtig energi for at modtage læring i skoletiden.   
For at imødekomme elever der er udfordret af de lange skoledage, har vi i bestyrelsen søgt og fået kortere 
skoledage i udvalgte klasser på udvalgte klasser. Det har givet rum for to-lærer ordninger i primært dansk 
og matematik for mellemtrinnet samt primærgrupper for overbygningen. Det giver god mening for læring.  
 



  
Retningslinjer, politikker og principper  
I bestyrelsen har vi arbejdet med og godkendt: princippet om klassedannelse og retningslinjer for 
Hærvejsskolen på Facebook.  
En mediepolitik, som handler om brugen af sociale medier, er også indarbejdet på Hærvejsskolen for at 
fremme en god og respektfuld digital dannelse.   
Politikker, principper og retningslinjer kan ses på skolens hjemmeside og bliver løbende revideret i 
Skolebestyrelsen. 
 

Trafiksikkerhed  
I samarbejde med kommunen om projektet: Rødekro skole cykel by, har flere interessenter, herunder 
repræsentanter fra skolebestyrelsen, arbejdet med en prioritering af tiltag der kan fremme sikre skoleveje. 
Er du interesseret i at høre mere om tiltagene, er du velkommen til at kontakte os, eller se beskrivelsen på 
kommunens hjemmeside. Målet er at få ca. 20 % flere til at cykle i skole – fordi vejene er sikre og effektive. 
 

Andre udfordringer som bestyrelsen også har været en del af 
Som bestyrelse har vi mange interesse områder. Heriblandt skolens økonomi og overholdelse af det tildelte 
budget. Vi kan heldigvis konstatere, at skolen til trods for udfordringer som fx faldende elevtal, stigende 
antal elever der har behov for ekstra støtte osv., så har skolen en stabil drift og tilsvarende økonomi.  
 
Men der er masser af andre sjove eller mindre sjove emner som vi har drøftet og haft en holdning til fx: 

 En lukket svømmehal – som afskar os fra at tilbyde svømmeundervisning. Svømmehallen er heldigvis 
åbnet igen og undervisningen er genoptaget. 

 Fester, stoffer mm på skolen – efter at skolen er ”gået hjem” herunder samarbejdet med politiet og 
SSP. 

 Valgfag – den åbne skole og det at få andre undervisere på banen i valgfagene.  
 

Nyt og spændende år venter for ude  
Det er spændende at arbejde med vores børns skole. Til skolefesten mødte skolebestyrelsen op og fik gode 
dialoger med flere forældre.  Vi håber også at vores bod har givet inspiration til nye kandidater til den 
kommende skolebestyrelse.  

Sæt kryds X - Vi inviterer til informations- og opstillingsmøde den 24. april 2018.  

 
Vi ses - nu også på Facebook. 
 
På vegne af skolebestyrelsen 
 
Helle Lausten 
Formand 
 


