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Nr. 5 – 2019 
 
  

Skolebestyrelsesmøde 
Hærvejsskolen 

Tirsdag den 14. maj kl. 17.15-19.45 
på Vestergade (personalestuen) 

 
 

 
 

Afbud:  Camilla Thams og AN kom senere, Mai Truc 
Afbud næste møde: Lasse Fabricius 

Fraværende:  
Sang: SH 

Sang næste møde: BE 
  
  

Referat:  
  
49/19  
Godkendelse af referat fra skolebe-
styrelsesmødet den 8.4. 2019 

Godkendt 

  
50/19  
Meddelelser fra:  

a) eleverne  
b) ledelsen Indskoling:  

- Vi har i øjeblikket emneuge det handler om vikinger 
og gamle guder. 

- I sidste uge havde vi en fantastisk dag med 
personlig indskrivning af kommende 
børnehaveklasser. Næste år bliver der 3 
børnehaveklasser. 

- Dyrskue 24/5. 
- Der er indgået aftaler om Aula kursus. 
- 3 personaler er delvis raskmeldte 

SFO:  
- Stillingsopslag er udsendt, der er i øjeblikket 11 

ansøgere. 
- Grøn fløj har besøgt plejehjemmet og spillet 

petanque med de ældre. 
- SFO forberedelse er pakket ned, det samme er 

natur og teknik og mødelokalerne. 
Specialklasserne: 

- Er godt i gang med, at fordele eleverne i de 
forskellige klasser, forældrene får meget snart 
besked. 

Mellemtrin:  
- Delvis sygemeldte er vendt tilbage. 
- En på barsel 9/8, AKT vil delvis blive varetaget af 

en fra mellemtrinnet og en udefra. 
- Har delt Aula kursus i 2 dele, første del er afviklet, 

og næste del kommer i næste uge. 
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Overbygning:  
- De skriftlige afgangsprøver er afsluttet nu for 9. 

årgang. Resten af undervisningstiden indtil sidste 
skoledag for 9. årgang den 24.5. anvendes til 
fagdage, fremstilling af blå bog og planlægning af 
sidste skoledag. 

- Det er meget vigtigt, at eleverne kommer til 
fagdagene, da det er en nødvendighed for at kunne 
gå til afgangsprøverne. Foreløbig forløber alt rigtig 
fint. 

- De sidste måneder med 9. årgang indebærer en del 
omlægning af undervisning og vikardækning på 8. 
og 7. årgang. Det prioriteres højt at prøverne er 
godt forberedte. 

- 8. årgang har haft naturfagsprojekt. Det er forløbet 
fint. 

- 7. årgang har skrevet avis – det er også forløbet 
fint. 

- Skolepatruljen har været i Hansapark. 
- Leder: 
- Aftale mellem kommune og lærerkreds. Vigtigste 

ændring er, at der er kommet en aftale om, at 
lærerne har ret til at lægge 200 af deres 
arbejdstimer enten i skolen eller hjemme. Det er en 
prioritering af lærernes frihed til at lægge deres 
forberedelse, når det er bedst for dem i forhold til 
andre aktiviteter. 

- Ansøgninger om forkortet skoledag er godkendt 
med 1 lektion 6. årgang, 2 lektioner 4., 5., 7., 8. og 
9. årgang samt 5 lektioner overbygning 
specialklasse. 

- Ændret folkeskolelov godkendt. Betydning i det 
kommende skoleår: Tre lektioner færre i 
indskolingen (uden ansøgninger) og praktisk-
musiske valgfag 7. og næste år også 8. årgang. 
Mere fokus på kvalificeret understøttende 
undervisning. Vi afventer udmelding om økonomi 
samt iværksat undersøgelse af, hvordan folkeskolen 
kan nedsætte brugen af vikarer.  

- Skolerne skal udarbejde revideret udgave af 
Strategi for læring og trivsel. Kommer på dagsorden 
på næste SB-møde.  

  
51/19  
Orientering fra:  

a) medarbejderrepræsentanter JG: 
- Er i gang med at flytte IT og teknik på Skovbrynet 
- Biblioteket på Skovbrynet er flyttet til sløjd 
- Cyklistprøve på Vestergade, de 3 bedste, en fra 

hver klasse går videre og får mulighed for at vinde 
en cykel. 

- Er optaget at klassedannelse til de nye 7 klasser. 
CA: 

- Prøver afvikles, mange formalia der skal 
overholdes. Eleverne er i gang med at lære at 
overholde deadlines. 

- Naturfagsprojekt på 8 årgang er gået fint 
- Vi arbejder med dannelse af nye primærgrupper og 
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modtagelse af nye elever. 
b) forældrevalgte Camilla Thams. 

- Har en kontakt til Eva Steinmann fra 
Julemærkehjemmet. Eva vil gerne vil gerne komme 
på et forældremøde på mellemtrinnet og fortælle 
om deres arbejde på Julemærkehjemmet. Eva 
kontakter Bo. 

-  
Jørgen:  

- Gør opmærksom på, at bommen ved indkørslen til 
Skovbrynet stadigvæk ikke er kommet op.    
Pernille kontakter Erik. 

c) formanden - Klage i forhold til elev er givet videre til BE. 
- Henvendelse fra Brugsen, vedrørende Fredsskov. 

Der arbejdes på, at der gives en tilladelse til, at 
anlægge asfalt og lys på stien mellem byen og 
Skovbrynet. Fællesmøde den 21/5 kl. 19.00 på 
Kroen. Spred gerne rygtet og bak op om mødet. 

  
52/19  
Godkendelse af ferieplan 2021-2022. 
(PR) 10 min. 

- Godkendt 

Kommunalt forslag til 
ferieplan 2021.docx

 

 

  

53/19  
Fusion – Flytning – Byggeri (PR/alle) 
20 min. 

Byggeriet skrider planmæssigt fremad. Vi er ved at 
planlægge indkøb af møbler til PLC, fællesområder for 
mellemtrin og overbygning samt klasseværelser i 
overbygningen. Der er ikke afsat midler til disse 
møbelindkøb, men de tænkes finansieret gennem skolens 
driftsbudget, hvor der så vil komme et underskud (inden 
for den tilladte ramme), som der afbetales på i de 
kommende år. 
Der er nedsat en gruppe bestående af lærere, leder, pedel 
og måske elever – og meget gerne et par forældre. Denne 
gruppe vil mødes i august og drøfte den flytning, der 
venter os – praktisk, pædagogisk og i forhold til fusion. 
Der er afsat to dage til personalets arbejde med fusionen. 
Lørdag den 9.11. – hvor elevernes fusion bl.a. drøftes – og 
torsdag den 19.12. om eftermiddagen. Vi havde håbet at 
få inspiration til MED-udvalgets arbejde med fusionen 
gennem projekt SPARK – men har foreløbig fået 
udsættelse til september. 
Derfor nedsætter vi nu en gruppe bestående af AMR, TR og 
AN samt PR. Vi mødes inden sommerferien og glæder os til 
at lægge planer for, hvad der skal ske de to pædagogiske 
dage. 
Hvilke ideer har skolebestyrelsen? 
Forældrerepræsentanter blev Lasse og Thomas. 
Skolebestyrelsen ønsker, at der kommer gang i 
kommunikationen vedrørende byggeriet. En fortælling om 
flytningen både med lavpraktiske ting, såsom hvor skal 
køleskabet stå, hvor er garderoben, hvor skal cyklerne stå 
osv. men også hvordan vi havde tænkt os, at gribe 
fusionen an. 
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Kunne der være en fane på den nye hjemmeside, der 
omhandler byggeri. 
Skolebestyrelsen fortsætter med, at have en stander ved 
skolefesten. I kommende skoleår afholdes den 29/8. 
 

  
54/19  

Økonomi – status (PR) 10 min. Økonomien ser ud til at hænge sammen. 
Godt samarbejde med Lønkonsulenten Irene Kornbek og 
Lea. Gennemgang af budget. 

  

Pause  

  

55/19  

AULA – JG viser eksempler fra AULA – 
Festsalen 

Gennemgang af Aula ved Jacob 

  

  

56/19  

Skolebestyrelsens besøg på næste års 
forældremøder. (Jørgen) 15 min. 

Jørgen og Thomas har lavet en folder, som fortæller om 
skolebestyrelsens arbejde. Hvad laver vi, hvad har vi lavet 
og hvad kan vi bruges til.  
Fordeling af skolebestyrelsesmedlemmer på kommende 
forældre sker på næste møde. 
 

Bilag kommer.  

  

57/19  

Planlægning af næste skoleår. 
Afdelingsvis. 
Herunder orientering om 
stillingsopslag.  
20 min. 

Indskoling: 
- Rikke er godt i gang med skemalægningen 
- Der er opkald og rundvisning på 

børnehaveklasselærer stillingen. 
- Aula kursus er planlagt med MP og JG. 
- Invitationer til specialklasseindskrivningen er sendt 

ud. 
- Besøgsdage i børnehaverne i juni. 

Mellemtrin: 
- Fagfordelingen er gået op, alle har fået deres 

ønsker opfyldt. 
- MW har valgt at flytte til mellemtrimmet. 
- Skemalæggeren er i gang 

Overbygning:  
Næste skoleår falder elevtallet, så vi kun har tre 7. klasser, 
tre 8. klasser og to 9. klasser. Til gengæld stiger elevtallet 
i specialklasser overbygning, så der kommer tre 
specialklasser. 
Faldet i elever passer sammen med, at en lærer flytter og 
en lærer går på halv tid. Der er to gravide lærere, og en 
lærer har valgt at stoppe som lærer og begynde at 
studere. Dermed har vi fire stillingsopslag til 
overbygningen: Specialklasse, naturfagslærer og to 
barselsvikarer. Det ser ud til, at der er fint med ansøgere. 
Fagfordelingen er som altid stram. Lærerne har 26-28 
lektioners undervisning – og resten af tiden er afsat til 
forberedelse og møder. 
Vi uddanner en læsevejleder til overbygningen, hvilket vi 
har manglet.  
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Vi planlægger igen næste år med en alternativ fredag, hvor 
der er rullende skema hen over året. Der er fortsat fokus 
på et lærerteams samarbejde om en årgang.  
 
Samarbejdsgrundlaget giver et billede af, hvad der er 
fokus på skolen – og hvordan vi planlægger. 

samarbejdsgrundlag 
2019-2020_1.doc

 

 
 

  

58/19  
Eventuelt Bo orienterer om elevsag. 
  
 PKT til næste møde: SB folder og rep. ved forældremøder 
 Årshjul er vedhæftet:  

Bilag: 

Årshjul 2018.docx

 
 


