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Skolebestyrelsesmøde 
Hærvejsskolen 

Onsdag den 19. juni kl. 17.15-19.45 
på Skovbrynet (personalestuen) 

 
 

 
 

Afbud: Henrik, Lasse, Mathia, Mai Truc 
Afbud næste møde:  

Fraværende:  
Sang: BE 

Sang næste møde: PR 
  
  

Referat:  
  
59/19  
Godkendelse af referat fra skolebe-
styrelsesmødet den 14.5. 2019 

Godkendt 

  
  
  
60/19  
Meddelelser fra:  

a) eleverne Eleverne var fraværende. 
b) ledelsen Indskoling: 

Skemaerne færdig. Jeanette Steinbæk, er den nye 
børnehaveklasseleder ansat til den 3. børnehaveklasse.  
Kommer på besøg den 27/6. 
Vinni støtte på kommende 0 klasserne. 
Fin brobygning og fin velkomstfest for kommende bhv kl.  
 
Specialklasse indskoling: Ansættelsessamtaler 1.7. til 
barselsvikar for pædagog i specialklasserækken. 
Mini dimission for de elever der skal videre. 
 
SFO:  
Pædagogpraktikant er startet i 3. praktik, dygtig fyr. 
Sampasning med Hjordkær på Røde Mølle i uge 28, 29 og 
30. Tina på afskedsudflugt med 2a. 
Pædagoger i 0 klasse næste år. Inger-Margrethe, Jeanette 
og Tina. 
 
Mellemtrin: 
Infomøde for kommende 4 klasser. var velbesøgt, godt 
møde og god stemning.  
Opgaveoversigter fylder lige nu. 
Ansat Fie pædagog og Christoffer til USU i specialklassen 
næste år. 
Sidste skoledag går med Megaspil. 
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Overbygning: 
Afgangsprøverne er næsten gennemførte. Karaktererne 
ligger meget spredt. Der er mange, der klarer sig rigtig 
godt – og der gives mange 10- og 12-taller. Men der er 
også nogle elever, der møder uforberedte og derfor får en 
meget dårlig karakter. Vi evaluerer på prøverne – og 
drøfter, om vi kan gøre noget for at få hævet de svagestes 
karakterer næste skoleår. 
Vi får en del nye specialklasseelever næste skoleår. Bare i 
overbygningen får vi nok 8 nye (uventede elever). Så vi er 
glade for, at vi har oprettet en tredje specialklasse.  
Vi har haft mange ansættelser den sidste måned – og 
ansat mange gode mennesker: Ny børnehaveklasseleder, 
ny pædagog i SFO, ny specialklasselærer i overbygningen, 
ny fastansat naturfagslærer i overbygningen og to 
barselsvikarer i overbygningen. Vi mangler at ansætte en 
barselsvikar for pædagog i indskolingsspecialklasse. Der 
har været mange dygtige ansøgere. 
Orientering om personalesag. 
§ 16d skal drøftes på dialogmøder. 

  
  
  

61/19  
Orientering fra:  

a) medarbejderrepræsentanter Besøg af 3 årgang, det ser ud til at være en god årgang, 
meget spørgelysten. 
Mange arrangementer i denne periode, bolddag og ture ud 
af huset. 
It får flere penge næste år til bl.a udstyr. 
Aula er udsat til uge 43, vi er fortsat på intra. 
Afgangsprøverne fylder meget. Lærerne oplever, at nogen 
af eleverne ikke tager prøverne særligt seriøst. Lærerne er 
bekymret. Vi evaluerer på det. 
Ny arbejdstidsaftale for lærerne. 

b) forældrevalgte Forældre undrer sig over, at velkomstfesten ikke er for 
specialklassen. De kommende specialklassebørn har været 
på besøg i klassen. 
Den uskønne tegning på byggeriets skilt ønskes fjernet. 

c) formanden Formanden ønsker et stort flot skilt, som fortæller, at her 
ligger Hærvejsskolen. 
Brugsen ønsker, at mødes med os vedrørende fredsskoven 
og den videre planlægning af møde med kommunen.  
 

  
  
  
62/19  
Skolebestyrelsens besøg på 
forældremøderne i august-september. 

To af 6 klasserne har allerede haft forældremøde grundet 
deres lejr og den tredje har møde i morgen. 
På alle forældremøder skal der være en dialog om fusionen 
og de tanker, bekymringer og spørgsmål forældrene måtte 
have. 
Specialklasserne i overbygningen tager i august kontakt til 
Camilla Thams, så de kan aftale det videre forløb. 
Jørgen laver et skema til de forældrevalgte. 
Rettelser til skolebestyrelsesfolderen sendes til Jørgen. 
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Jacobs billede erstattes med Inger-Margrethes. Ny 
formulering til afsnittet med bekymringer og problemer i 
skolen.  

Bilag:  

folder udkast version 
4.docx

Oversigt 
forældremøder næste skoleår.docx

 

 

  

  

  

  

63/19  
Revision af skolebestyrelsens folder til 
uddeling ved skolefesten den 29.8.19. 

Thomas prøver om han kan få omformet 
skolebestyrelsesfolderen til en anden format, nu da Sara er 
forhindret i at lave det. 
Helle og Thomas laver en appetitvækker. Der kan omdeles 
til skolefesten. 

Bilag:. 

Brochure_1.pdf Brochure_2.pdf

Plakat.pdf Brochure_3.pdf

 

 

  
  
64/19  

Gennemse skema for næste skoleår. 2 skemalæggere har været i gang med at lave næste års 
skemaer. Der har været mange bindinger og det har været 
svært, at få det til, at gå op. Men de har fået lavet nogle 
fine skemaer. 
Skolebestyrelsen kikker på de fremlagte skemaer. 
 

  

  

Pause  

Lidt større spisning i anledning af 
sommerferien. 

Tak for mad 

  

  

65/19  

Byggeri.  
a)Orientering om indkøbte møbler. Møbler indkøbt til PLC for 217.448,36 kroner incl. Moms. 

PLC betaler de 100.000 kroner af beløbet. 
Foreløbig aftale om møbler til overbygningen og til 
fællesområderne er indgået. Møbler kommer i januar. Pris 
ca. 800.000 kr. 

b)Orientering om ”Sløjfen” og 
parkeringspladsen. 

Trafikudvalget har rykket kommunen for et møde 
vedrørende sløjfen og parkeringsforholdene på Skovbrynet. 
Jørgen deltager. 

c)Orientering om legepladsen – og 
drøftelse af forældreinddragelse i 
arbejdet med en fornyelse af 

Legepladsudvalg består af Helle, Anders, ledere og 
medarbejdere. 
Erik har haft møde med en repræsentant fra kommunens 
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legepladsen. sikkerhedsudvalg, der blev påpeget en del ting som skulle 
laves. Erik har fået lavet alle graverende mangler. Men der 
er ingen tvivl om, at legepladsen er nedslidt og trænger til 
en meget kærlig hånd. Vi skal have lagt penge til side, så 
vi kan få renoveret legepladsen. 
Anette kikker på om vi kan søge vækstpuljen. Næste 
ansøgningsfrist er slut september. 
Forslag. ”  løbe for legepladsen”. Søge sponsorat ved 
Davidsen. 
Det er en god ide´,at lave en projektplan inden vi søger. 
Skabe dialog med forældrene om byggeriet og 
bekymringerne ved skolefesten. 
Skrive ud til forældrene om flytningen og byggeriet. Med et 
par billeder. Byggenyt. Obs på skolefesten. Muligheder for 
dialog om drømme og frygt. Skriv til skolebestyrelsen. 
Jørgens og Helles mailadresse.  
Billeder af møblerne. 
 

  

  

66/19  

Fusion: Orientering og drøftelse af 
procesplan for fusionen. 

Gennemgang af fusionsplan. 
 

Bilag: 

Plan for fusion.docx

 

 

  

  

67/19  

Drøftelse af ”Strategi for læring og 
trivsel.” Den færdige udgave skal 
indsendes til forvaltningen inden den 
31.8.2019. 

Alle skoler skal have en strategi for læring og trivsel. 
Vi har slettet god kommunikation i vores, da vi har 
arbejdet meget med det og ikke tænker at det behøver at 
stå der længere, vi har styr på det.. 
MED bliver involveret i morgen og derefter bliver den sendt 
ind. 
Rettelse: Mobbestrategien er gennemført 

Bilag: 

Strategi for læring 
og trivsel 2019.docx

 

 

  

  

  

68/19  
Høringssvar styringsvedtægten. Der er rettelser til den nuværende styrelsesvedtægt, 

Fjordskolen og børneuniverserne bliver en del af den. 
Pernille laver et høringssvar til kommende SB møde. 

Bilag er udsendt af PR den 6.6.19.  
  
  
69/19  
Forslag til dato for 
forældrearrangement planlagt af 
skolebestyrelsen – samt drøftelse af 
indhold.  

Forældrearrangement 26/11 med rundvisning i byggeriet 
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Datoforslag: 26.11.19. 
  
  
70/19  
Aftaler om datoer for 
skolebestyrelsesmøder næste skoleår. 
Datoforslag: 
13.8.19 
16.9.19 
22.10.19 
18.11.19 
10.12.19 
23.1.20 
26.2.20 
23.3.20 
27.4.20 
26.5.20 
18.6.20 
 
Alle møder starter kl. 17.15. 

Godkendt. Pernille inviterer med skoleplacering på. 

  
  
71.19  
Evt. Møde vedrørende lokalplan afholdt 14/6. Vi er blevet hørt 

på noget af det, men langt fra alt. Bl.a. er der stadigvæk 
ingen afklaring på kiss and ride pladsen. 
Fællesmøde med børnehaven i morgen. Overskrift. Hvor 
har vi fælles interesser, madordning, parkering m.m 

 Årshjul er vedhæftet:  

Bilag: 

Årshjul 2019.docx

 
 


