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Nr. 10 – 2019 
 
  

Skolebestyrelsesmøde 
Hærvejsskolen 

Mandag den 18. november kl. 17.15-
19.45 på Skovbrynet 

(personalestuen) 
 

 
 
 

Afbud: Anders, Lasse 
Afbud næste møde:  

Fraværende:  
Sang: AN  

Sang næste møde: PR 
  
  

Referat:  
  
107/19  
Godkendelse af referat fra skolebe-
styrelsesmødet den 22.10.2019.     

 

Ordstyrer 5 min Godkendt 
  

108/19  
Meddelelser fra:                  

a) eleverne 7. kl. har vundet Edison. 
Går videre i konkurrencen i Fredericia. 
Elevrådsrepræsentanter har været på elevrådsuddannelse. 

b) ledelsen Udskolingen: 
Turboforløb for relevante ikke-uddannelsesparate elever på 
8. årgang afvikles i uge 4+5 og 9+10. 
Afdelingen arbejder med sprog og attitude. 
Mellemtrin: 
Matematikvejleder på barsel fra 16/12 og der er pt ingen 
erstatning. 
Klasseværelser er fordelt på ny skole, og der igangsættes 
drøftelse af praktiske aftaler om brugen af øvrige lokaler. 
Julemåneden har fine traditioner m. bl.a. juleklippedag og 
Luciaoptog. 
Indskoling: 
Der er afviklet forældremøde for forældre til børn i 
kommende børnehaveklasse. 
Fin indvielse af skoletorvet, som nu er taget i brug. 
Juleklippedag i december. 
Sidste skoledag før jul slutter kl. 11.30. SFO har åbent for 
de børn, der har brug for det. 

 10 min  
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109/19  
Orientering fra:  

a) medarbejderrepræsentanter IMC: 
Optaget af Aula, fusion, arbejdspladser m.m. 
CA: 
Edison-tema: Værdifulde fællesskaber. 
Skole-hjem-samtaler godt i gang. 
TR og AMR har deltaget på temadag vedr. krænkende 
handlinger. 
Orienterede om fusionslørdag. 

b) Forældrevalgte Thomas: 
Oplever ingen problemer m. Aula på det seneste. 
Halloweenfest i specialklasserne var en succes. 

c) Formanden  
10 min.  

  
110/19  
Økonomi  

PR 15 min. Orientering givet. Vi forventer et underskud på omkring 2 
millioner, hvilket kan blive øget af udgifter i forbindelse 
med byggeri og flytning. 
  

Pause  
10 min.  

  
111/19  
Fusion 

- Åbent hus for Rødekro by 
- Logo for Hærvejsskolen 
- Boden 
- Indvielse 

Måske får vi tilskud til legeplads. 
Måske får vi tilskud til inventar til multisalen. 
Måske får vi tilskud til IP-telefoner. 
Åbent hus for Rødekro by: 3/4 er foreslået, efter løbet. 
Logo/navn ved indgangen udarbejdes af samme grafiker 
som børnehaven har benyttet. 
Der forhandles med børnehaven om, at deres køkken kan 
benyttes til fremstilling af mad til Hærvejsskolen. Det skal 
kunne lade sig gøre. 
Forslag til dato for indvielse af ny skole 6/2 kl. 16.00. 
Klasserne besøger ny skole d. 6/12 og13/12. 

Plan for fusion - 
oktober.docx

 

 

PR m.fl. 10 min.  
  

112/19  

Opsamling på dialogforum den 12.11.  Der er enighed om, at beslutning om forkortet skoledag 
skal ligge i skolebestyrelserne. 
Der skal være dialog om ny målsætning for skolevæsenet i 
Aabenraa. 

Helle m. fl. 10 min.  
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113/19  

Revision af princip om tilsyn med 
eleverne i forhold til indledningen. 

Udskudt til maj 2020. 

Princip for tilsyn med 
eleverne 2018.doc

 

 

PR m.fl. 10 min.  
  

114/19  
Evaluering af mobilfri skole – og 
drøftelse af indhold i en retningslinje. 

Indskoling:Der er udfordringer i overgangen fra SFO til 
skole. 
Mellemtrin: Succes. 
Udskoling: Blandet – eleverne skal selv aflevere mobilen, 
det har givet udfordringer, men der arbejdes fortsat 
positivt videre. 
Der udarbejdes forslag til princip. 

PR m.fl. 15 min.  
  

115/19  
AULA Drøftet. 

PR m.fl. 10 min.  
  

116/19  
Forældrearrangement 26.11.19.  
Har vi styr på det? 

PR skriver lidt facts til hver ”rundviser”. 
Gule veste til rundviserne. 

PR m.fl. 5 min.  
  

117/19  
Trivsel Drøftet. 

PR m.fl. 10 min  
  

118/19  
Gennemgang af Forandringsmodel og 
orientering om Virksomhedsaftale. 
Se vedhæftet bilag og medsendt bilag. 

Gennemgået. 

PR 20 min  
 

Forandringsmodel 
Hærvejsskolen 14.docx

 

 

  
119/19  
Evt.                                     5 min.  
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 Punkter til næste møde: 
Legepladsen. 
Revision af principper:  
Fusion 
De nye kommunale mål på skoleområdet. 
Igangsættelse af en arbejdsgruppe for 
skolebestyrelsesvalget.  
Godkendelse af ferieplan 2022-2023 
Årshjul er vedhæftet:  
Bilag: 

Årshjul 2019.docx

 
 


