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Skolebestyrelsesmøde 
Hærvejsskolen 

Tirsdag den 13. august kl. 17.15-
19.45 på Vestergade 

(personalestuen) 
 

 
 
 

Afbud: Elevrådsrepræsentanter, Camilla Thams 
Afbud næste møde: Camilla Thams,  supl. Randi Toftkær deltager også i 

september møde. 
Fraværende:  

Sang: PR 
Sang næste møde: Anette 
  
  

Referat:  
  
72/19  
Godkendelse af referat fra skolebe-
styrelsesmødet den 19.6.2019 

Godkendt 

  
73/19  
Meddelelser fra:  

a) eleverne Er endnu ikke valgt. 
b) ledelsen Indskoling: Fin første skoledag. 

Vi bøvler med bus, den kører som sidste år, og der er ikke 
taget højde for den forkortede skoledag. Der kan tidligst 
laves om på busplanen efter efterårsferien. Vikar ser film 
med de busbørn, der ikke går i SFO.  
Der er sket en fejl ved Sydtrafik: 150 buskort var ikke 
aktive, så der er bestilt opdatering – og de skulle virke fra 
næste uge. 
Der er kommet nyt taxa selskab, det halter med aftalerne 
og afhentningen af børn. 
En del nye forældre har ikke kunnet komme på Intra. Vi 
havde introduceret dem til AULA, inden AULA blev aflyst og 
Intra forlænget. 
Fin start i børnehaveklasserne.  
Kimmi på barsel. 
 
SFO: Nyansat pædagog og nyansat barselsvikar. 
Lidt kaotisk opstart. Der var mange nye børn allerede fra 
kl. 6.20. Det var svært at få dagene til at hænge sammen 
trods ekstra hjælp. 
 
Mellemtrin: God opstart, der har været særlig fokus på 4. 
klasserne. 
Personalet har ikke været særlig påvirket af den 
organisationsændring, der er meldt ud. 
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En på barsel og en på tabt arbejdsfortjeneste. 
Overbygning: Positive tilbagemeldinger om skolestarten. 
Den nye årgangsopdelte struktur giver velfungerende 
primærgrupper. 
Valgfag er gået i gang.  
 
Leder:  
Keld Slaikjer deltager fremover i SB-møder, MED-møder og 
PLF for indskoling. 
Den kommunale lederevaluering afvikles i perioden den 
5.9.19-26.9.19. Medarbejderne evaluerer den leder, de har 
haft det foregående år.  
PR har afholdt ”Mini-LUS” – samtaler med alle lederne i 
den sidste uge med henblik på at få en fornemmelse af 
status og drømme. 
Sekretærsituationen er i bedring, men der er fortsat 
udfordringer. 
Ny delpolitik for røgfri område drøftes i MED-udvalget. 
Forældrebrev forventes udsendt en gang månedligt efter 
hvert skolebestyrelsesmøde. Fælles sprog om hele skolen – 
og fælles oplysninger til alle. 
Bus-udfordringer p.g.a. fejltastede buskort fra Syd-Trafik. 
Taxa-udfordringer for specialklasseeleverne. Det er 
problematisk, at mange af vore specialklasseelever får 
dårlige oplevelser med taxa fra skoleårets start. 

  
74/19  
Orientering fra:  

a) medarbejderrepræsentanter Overbygningen: Travlt med skolestart, gode rystesammen 
dage. Nye elever har givet udtryk for, at det var et par 
spændende dage. 
Arbejde med forældre i forhold til mobilfri skole. 
Organisationsændringen har fyldt, men det er ved at falde 
på plads. Der er forståelse for ændringen. 
Indskolingen: God opstart, organisationsændringen er i 
fokus. 
Der har været en del hærværk på Skovbrynets 
legeplads/brændeskur, streetworkeren vil være mere 
synlig specielt i weekenden. 
Der er forespørgsel fra SB, om bålhytten fra Vestergade 
kan flyttes med på Skovbrynet. 

b) forældrevalgte Forældreønske at elevernes ting fra skufferne kom med 
hjem inden sommerferien, eller at eleverne får bøgerne 
med hjem hver weekend. Forældrene vil gerne have 
mulighed for at følge med i deres børns arbejde. 
Thomas er repræsentant for specialklassen ved Camillas 
fravær. 
Ringe legeplads på Skovbrynet. Den trænger til 
nytænkning. 

c) formanden Velkommen til Randi, Keld og IMC. 
Fint, at bestyrelsen er med på nyhedsbrevene. 
Der gøres atter en indsats i forhold til fredsskoven. 
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75/19  
Opsamling på organisationsændring  Organisationsændringen betyder, at Keld Slaiker ansættes 

som afdelingsleder for indskolingen med ansvar for 
personalet i almen og specialområdet. 
Anette Sloth Henriksen bliver leder af overbygningen. 
Susanne Holst er fortsat leder af SFO’en og Bo Ebdrup er 
leder af mellemtrinnet. 
Pernille Reschat vil som øverste leder have det 
overordnede pædagogiske ansvar og varetage de opgaver, 
der er relateret til skolens fællesskab – samt øvrige 
opgaver, som det giver mening at lade PR tage sig af. 
Organisationsændringen er begrundet i skolens økonomi, 
der ikke kan bære ansættelsen af yderligere en leder.  
Ledergruppen har det godt med organisationsændringen, 
der træder i kraft den 1.9.19. Medarbejderne har udtrykt 
sig positivt accepterende i forhold til ændringen i 
ledelsesopgaverne. 
Det er mest i indskolingen, at der har været reaktioner. 
Der er udfordringer med støv, larm, byggeri, manglende 
sekretær. Personalet er bekymret for administrationen, 
men positive indstillet.  

  
76/19  
Mobiltelefonbrug på Hærvejsskolen: 
Overbygning 
Mellemtrin 
Indskoling 
SFO 

Overbygningen: Det er fra 8.8.19 blevet sat i værk, at 
eleverne i overbygningen ikke må have deres 
mobiltelefoner. Telefonerne er anbragt i en særlig 
beskyttet telefonparkering, der er låst inde i et skab i 
klassen. Forældre og elever er orienteret inden 
sommerferien – og tilbagemeldingerne har været positive. 
Beslutningen skyldes, at overbygningen oplever, at 
eleverne bruger for meget tid på deres telefoner – og er 
for lidt opmærksomme på hinanden og på undervisningen. 
Udgifter til opbevaringskasser og skabe – og forældrene 
skal investere i lommeregnere. 
  
Mellemtrinnet: Har været mobilfri i et år og har gode 
erfaringer med det. Samme koncept som overbygningen. 
Der har været udgifter til opbevaringskasserne. 
 
Indskolingen: Mobiltelefonerne bliver i tasken, de må ikke 
bruges i skoletiden. 
 
SFO: Mange positive tilbagemeldinger og stor opbakning til 
mobilfri SFO, enkelte forældre giver udtryk for at det nu er 
svært, at komme i kontakt med deres børn, men efter et 
par gode telefonsamtaler er der blevet rettet op på det. 
Udgift. Kasser til mobilerne. 
 
SB bakker op om mobilfri skole for alle årgange. Vi skal 
fortælle den gode historie om det gode børneliv. 
Tages op i skolebestyrelsen, så vi kan få lavet 
retningslinjer. 
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77/19  

Skolebestyrelsens besøg på 
forældremøderne. 

 

Oversigt 
forældremøder næste skoleår_3.docx

 

Forældrevalgte er med i starten af mødet. 
Forældremødeplanen er vedlagt i revideret udgave. 

  

Pause  

  

78/19  
Skolefesten Entré-prisen blev sidste år sat ned til 25 kroner pr. 

deltager. Hvis en familie deltager med mere end 4 
personer, betaler familien kun for de første 4 personer – 
resten er gratis. Derudover får eleverne gratis 5 klip til 
aktiviteter – og de voksne får en gratis kop kaffe.  
Temaet for festen er sport. 
Skolerejsen går til Lutherstadt Wittenberg i uge 37. De 
skal bl.a. besøge rådhuset og har en gave fra Aabenraa 
Kommune med til borgmesteren. 
SB rekrutterer nye medlemmer i deres lille bod. Vi kommer 
til at mangle 3 nye medlemmer til foråret.  
Thomas og Helle laver foldere. 

  

79/19  

Fusion og byggeri  
a)PR’s besøg på forældremøder PR deltager 15-30 minutter på alle årgangsforældremøder 

for at give et lille oplæg om byggeri og flytning – og spørge 
til input i forhold til, hvad forældrene glæder sig til – og 
hvad forældrene er bekymrede for. 
Dette punkt italesættes også i alle klasser og på 
afdelingsmøder i løbet af august og september. 
 
PR afklarer, hvad der er af aftaler mellem børnehaven, 
køkken og pedellerne. 
Skoletorvet skal efter planen være færdig i uge 43 

b)Opsamling på ankomstområdet På mødet fremviste forvaltningen vores tegninger. Man 
genbruger mut og smut pladsen. Bilerne skal længere ned 
på p-pladsen. Der bliver en optegning af pladsen og der 
kommer nyt asfalt og lys på dele af pladsen. 
Den nederste del forbliver som p plads med skærver. 
 
 

c)Orientering om byggeriet Tidsplanen overholdes – og det ser fint ud. PR deltager 
fremover i byggemøderne – og vil i højere grad kunne 
orientere om, hvad der sker. Der er sket nogle 
forbedringer af projektet undervejs, som dog ikke får 
økonomien til at skride. 
På skolebestyrelsesmøde i september vil Flemming 
Kristoffersen give en rundvisning i byggeriet af 
skolebestyrelsen – og det vil han igen til forældreaften den 
26.11.  
 

d)Reception børnehuset Fladhøj 29/8 PR kontakter Bodil Thye vedrørende reception og antal 
herfra. 
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80/19  

Høringssvar til styrelsesvedtægten PR og Helle afholder telefonmøde vedrørende 
omformulering af bilag til styrelsesvedtægten. 

Bilag udsendes inden mødet  
  
81/19  
Økonomi Gennemgang ved PR af bilag vedrørende økonomi. 

Taget til efterretning. 
Bilag udleveres på mødet  
  
82/19  
Orientering om årets valgfag i 
overbygningen. 

 

Valgfag 2019-2020 
efterår.docx

 

Valgfag er udbudt i forhold til folkeskoleloven. 
Gennemgang af skema givet 
Metal og motor afholdes i ungdomsskole regi. 
Godkendt i SB. 

  
71.19 Der er møde i udviklingsrådet den 21/9. Indbydelse ligger 

på Facebook. Der skal bl.a diskuteres,” Hvad skal der være 
på Vestergade når skolen flytter på Skovbrynet.” 

Evt.  
 Punkter til næste møde: 

Rundvisning i byggeriet ved FK. 
Legepladsen. 
Revision af principper: Skole/hjem-samarbejdet og måske 
udetilladelsen. 
Høringssvar ang. befordring. 
Retningslinje for mobilfri skole 
Årshjul er vedhæftet:  
Bilag: 
 

Årshjul 2019.docx

 
 


