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Nr. 4 – 2019 
 
  

Skolebestyrelsesmøde 
Hærvejsskolen 

Mandag den 8. april kl. 17.00-20.00 
på Skovbrynet (personalestuen) 

 
Mødet starter med en rundvisning ift. 
renovering og nybyggeri på Skovbrynet 
(varighed ca. 25 minutter) – Vi mødes 
ved personalestuen. 
NB. Mødet er forlænget til kl. 20.00 

 
 
 

Afbud:  Elever, Anette 
Afbud næste møde:  

Fraværende:  
Sang: Camilla 

Sang næste møde: SH 
  
  

Dagsorden:  
  
36/19  
Kort status på byggeriet samt 
orientering om dialoger ift. inventar; 
særlige udfordringer med mere 
(Flemming – 10 min.) 

Rundvisning ved FK. 

  
37/19  
Godkendelse af referat fra skolebe-
styrelsesmødet den 7. marts 2019  

Godkendt 

  
  
38/19  
Meddelelser fra.  

a) eleverne Fraværende. 
b) ledelsen Indskoling:  

Emneuge om vikinger.  
12.4. Sangens dag. 
Fagfordelingen godt i gang. Der er samtaler med alle 
medarbejdere. 
MW overflyttes til mellemtrinnet efter sommerferien. 
Flot rejsegilde.  
Aftaler om flytning af lokaler i hovedbygningen i maj er 
indgået med FK. 
Der er bestilt flyttekasser. Kasserne skal stå i den nye 
driftsbygning og i sløjdlokalet, indtil vi kan flytte ind i det 
nye. 
SFO: 
Vellykket bedsteforældredag i Grøn Fløj. 
Vellykket FIFA-turnering. 
Bedsteforældreinddragelse. 
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En af pædagogerne overgår næste skoleår til skolen p.g.a. 
oprettelse af et tilbud til de elever, der har det svært. Der 
kommer stillingsopslag ang. ny pædagog til SFO.  
Pårørendeoversigt udsendt til medarbejderne. 
Mellemtrin: 
Stillingsopslag på mellemtrinnet. 59 ansøgere. MH er ansat 
i denne faste stilling. 
Specialklasserne får kun 5 af eleverne fra indskolingen 
efter sommerferien, så kun få specialklasseelever skal 
opleve et skift både til sommer, og når vi flytter til 
Skovbrynet i januar. 
Forældremøde for de kommende specialklasseelever. 
Årgangsarrangementer med de kommende 4. klasser. 
Sangens dag den 12.4. 
Forfatterbesøg på 5. årgang.  
Koncert for hele mellemtrinnet. 
Overbygningen: 
Forældre-elev-møder for kommende 7. årgang fra 
Hærvejsskolen og Hovslund Børneunivers afholdt. 
Fagfordeling godt i gang.  
Der skal to lærere på barsel. Der ansættes to 
barselsvikarer. 
Der bliver 19 elever i specialklasserne i overbygningen 
efter sommerferien. Derfor ansættes en ny klasselærer til 
en specialklasse i overbygningen efter sommerferien. 

  
  
39/19  
Orientering fra:  

a) medarbejderrepræsentanter a)Elevplanerne på mellemtrinnet er ved at blive udgivet på 
Meebook. Elevplanerne er en kort status, som udgives som 
en pdf-fil. Vores mål er, at elevplanerne skal være 
læsevenlige for forældrene. 
Der afholdes skolehjemsamtaler på mellemtrinnet. 
Der er udarbejdet Samarbejdsgrundlag for næste skoleårs 
planlægning. 
Planlægning af næste års fagfordeling er i gang. 
Der er teater for 6. og 7. årgang torsdag inden 
påskeferien. 
I overbygningen er der skolehjemsamtaler. Samtalerne 
ligger efter evalueringsmøder for hver enkelt årgang. 
8. årgang har lige fået karakterer – og 9. årgang får det 
efter påskeferien.  
Naturfagsemnerne er trukket for 9. årgang.  
Udtræksfagene offentliggøres den 29.4. 
Generelt: Vi ser frem til at blive slået sammen på en 
matrikel.  
Kollegerne er meget optaget af, at det bliver en god 
fusionsproces.  

b) forældrevalgte Ros til korstævne for 3. klasserne. Det var rigtig godt. 
Forældre og bedsteforældre var inviteret – og det var en 
god oplevelse. 
Parkering på Vestergade. Vil det være en mulighed, at 
medarbejderne parkerer bagest på parkeringspladsen, så 
det er lettere for børnene at blive sat af? Hvor er det bedst 
og mest sikkert, at man sætter børnene af?  
Thomas stopper som næstformand – og Jørgen er valgt 
som ny næstformand. 
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c) formanden Der drøftes trafikforhold omkring Skovbrynet. Der er tre 
parter, der har ansvar for trafikforholdene omkring skolen: 
Børnehave, skole og hal. Lasse og Henrik arbejder videre 
med ”projekt ankomstområdet”. Der er hyret en kommunal 
rådgiver i forhold til denne udfordring.  
Der har været afholdt møde med Helle K.L, borgmester og 
Hans Christian Schmidt. Der arbejdes med asfaltering og 
belysning af grusstien.  
Dialogmøde med politikere, forvaltning, 
skolebestyrelsesrepræsentanter, 
medarbejderrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter 
10.4. På mødet drøftes økonomi. Der bør tilføres mere 
økonomi til skoleområdet, det er ikke nok med en ny 
fordelingsmodel.  

  
  
40/19  
Præsentation af kommunikationsstra-
tegi – Aula (Jacob 20 min.) 

Kommunikationsstrategien blev gennemgået. Der kommer 
AULA til august. 
Der er forældede indlæg på hjemmesiden. Gamle link skal 
fjernes. Hjemmesiden skal opdateres. Nyheder skal enten 
skifte – eller også skal der ikke være nogen nyheder. Der 
må gerne ske en udskiftning af nyhederne. Hjemmesiden 
skal også vise, at det en aktiv skole, så den er en 
reklamesøjle, der viser, at der sker noget på skolen. Tilbud 
om, at der er en gruppe forældre fra skolebestyrelsen, der 
”fodrer” skolen med nyheder.  
Facebook er en udfordring, fordi vi ikke ”ejer” 
oplysningerne på Facebook. Skal det drøftes, om 
skolebestyrelsen ønsker, at skolen er på Facebook?  
Skolebestyrelsen er enig i, at Hærvejsskolen ikke er aktiv 
på Facebook i øjeblikket. På sigt er Facebook nok ikke det 
rigtige medie. 
Det vil være godt med et særligt arkiv, hvor vi kan gemme 
alle de dokumenter, som viser, hvad vi har arbejdet med. 
Det vil betyde, at vi på den måde kan sikre, at god viden 
sikres, så vi kan bruge det senere. 

Bilag  
  
  
41/19  

Orientering og drøftelse omkring 
forkortet skoledag i indskolingen: 
Hvad tænkes ift. organisering med 
mere? – (Anette 10 min.) 

Den reviderede folkeskolelov bevirker, at der skal skæres 3 
lektioner om ugen af undervisningstiden. På Skovbrynet er 
man ved at drøfte ændring af skoledagens længde – og 
hvordan man kan støtte elevernes trivsel yderligere 
fremover. 
Drøftes igen i skolebestyrelsen. 

  
  

  

42/19  

Orientering/Ansøgning om forkortet 
skoledag på mellemtrinnet og i 
overbygningen (Bo og Pernille – 10 
min.) 

Vi afventer det ansøgningsskema, der kommer kommunalt 
i slutningen af april måned. Vi ønsker at søge om forkortet 
skoledag på 2 lektioner ugentligt i almenklasserne. 
Når skemaerne kommer, beder vi formand og 
næstformand om at skrive under på ansøgningerne. 
Der søges om en skoledag uden understøttende 
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undervisning for de ældste specialklasser. Det er et skema 
med 30 ugentlige lektioner, hvilket vi har søgt og fået i de 
sidste to år. 
Der er søgt og fået forkortet tid til specialklasserne på 
mellemtrinnet for et helt år. 

Bilag - afventer  

  

  

Pause  

  

  

43/19  

Orientering og præsentation af 
handleplan for bevægelse på 
Hærvejsskolen (Pernille 20 min.) 

Der blev orienteret.  
Forløbet med bevægelsescertificering har været et godt 
forløb, fordi det har kvalificeret lærernes brug af 
bevægelse i undervisningen. Det bliver lidt mere end: ”Du 
kan gå ned og kramme flagstangen.” 
Bevægelsen skal give mening – men skal dog ikke kræve 
for meget forberedelse, så det tager tiden fra den faglige 
forberedelse. 

Handleplan 
bevægelse.docx

 

 

  

  

44/19  

Hjemmesiden: Hvorledes får vi den 
levendegjort i højere grad? (Helle og 
Thomas 10 min.) 

Emnet er drøftet. Se punkt 40/19. 

  
  
45/19  
Hvorledes tænkes den kommende 
fusion iværksat (procesplan med 
mere)? – (Pernille 10 min.) 

Det er aftalt i MED-udvalget, at vi ønsker at starte 
processen med fusion, selv om der endnu ikke er ansat en 
ny skoleleder. Skolebestyrelsen er enig i denne beslutning. 
Foreløbig aftalt: 
Fusionsdage for medarbejdere lørdag den 9.11. og torsdag 
den 19.12. Projekt ”SPARK” ansøges om hjælp til 
planlægning af disse dage. Indholdet tænkes dels som 
samarbejde om medarbejdernes fusion – og dels som 
planlægning af, hvordan eleverne fusioneres. 
Alternativ ”flytteuge” i januar, når vi flytter sammen. Ugen 
planlægges af et udvalg med både ledelse, medarbejdere 
og forældre.  
Forslag om at gøre reklame for flyttehjælp, når 
skolebestyrelsen har bod til skolefesten. 
Det handler om ejerskab. 
Det er godt, at vi ikke flytter i en ferie. Det er vigtigt, at 
både medarbejdere og elever er en del af processen. 
Forældrene vil også gerne hjælpe til. 
 
Punktet sættes på dagsordenen i skolebestyrelsen jævnligt 
fremover.  

  
  
46/19  
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Referat fra formandsmøde den 19.3.19 
– (Helle og Thomas 10 min.) 

Drøftelse af rengøringskvaliteter på institutioner. 
Drøftelse af støtteforeninger til skolerne. Skal forældrene 
betale aktiviteter på skolerne? 
Digitaliseringsprojektet blev drøftet. Det er et problem, at 
det etablerede it skal vedligeholdes. 
Hvad sker der, når man sætter projekter i værk i 
kommunens skoler? Og hvordan følger man dem i havn? 

  
  
47/19  
Orientering om Budget 2019 (Pernille 
10 min.) 

På grund af det nye økonomisystem er budgettet for 2019 
først kommet ud til skolerne den 31.3. 
Forbrugsprocenten for de første tre måneder er på 29%. 
Den burde være på 25 %. Det er ganske almindeligt, at 
forbrugsprocenten er for stor i det første halve år. Fra 
august har vi færre ansatte – og desuden har vi aftalt flere 
besparende foranstaltninger, der vil gøre, at vi tror på, at 
økonomien går i balance i løbet af 2019-2020. 
På grund af sygdom er der sket ændringer i en periode på 
3-6 måneder i forhold til, hvem på kontoret, der er 
økonomimedarbejder. 

  
  
  
48/18  
Eventuelt  
  
 Årshjul er vedhæftet:  

Bilag: 

Årshjul 2018.docx

 
 


