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Skolebestyrelsesmøde 
Hærvejsskolen 

Torsdag den 7. marts kl. 17.15-18.45 
på Vestergade (personalestuen) 

 
 

 
 

Afbud:  Thomas, Camilla, Jacob, Anders, Mai Truc, Bo  
Afbud næste møde:  

Fraværende:  
Sang: Camilla (CA) 

Sang næste møde: Susanne Holst 
  
  

Dagsorden:  
  
  
27/19  
Godkendelse af referat fra skolebe-
styrelsesmødet den 6. februar 2019  

Godkendt. 
Bemærkning til årsberetningen: Den skal rettes på 
hjemmesiden, så der står, at byggeriet er færdigt først i 
2020. 

  
  
28/19  
Meddelelser fra.  

a) Eleverne 7. årgang har projekt med emnet ”Forandring” i uge 11. 
8. årgang skal i Intro-praktik på ungdomsuddannelserne i 
Aabenraa i uge 11. 
Der har været en del rygter og snak om pistolskyderierne 
blandt eleverne. Der er brug for at snakke om det. 
Halv elevrådsdag den 26.4. Emne endnu ikke planlagt. 

b) ledelsen SFO er på Røde Mølle i påskeferien. Det er lidt svært på 
grund af byggeriet i øjeblikket. 
To udviklingsstuderende kommer den 23.5.12.6. 
Samarbejdet med plejehjemmene er udvidet med endnu et 
plejehjem.  
Indskoling: Vellykket fastelavnsfastelavn. Der var noget i 
tønderne.  
Besøgsdag fra Vestergade den 8.3. Primærgrupperne tager 
sig af alle klasser i indskolingen – og så kan lærerne holde 
elevsamtaler. 
Der forsvinder meget af legepladsen i øjeblikket på grund 
af byggeriet. Det er lidt bøvlet, men det går. 
MUS-samtaler er i gang. 
Overbygningen: 
MED-udvalget har udarbejdet Samarbejdsgrundlag og 
Timetildeling for hele skolen. Forventes endeligt godkendt 
og klar til brug i skolens planlægning den 4.4. 
Der har været revisitation af alle specialklasseeleverne.  
Sundhedsrådet har sat arbejde i gang omkring ”Den gode 
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pause” – og afsluttet ”Handleplan for bevægelse på 
Hærvejsskolen.” 
Mellemtrinnet: 
Alternativ dag 8.3. for medarbejderne, mens 
primærgrupperne passer deres elever. Besøg på 
Skovbrynet, så medarbejderne på mellemtrinnet kan se 
byggeriet. 
Stillingsopslag på en lærer på mellemtrinnet. 
Skoleleder: 
Økonomikursus mandag den 11.3. 
Det nye økonomisystem er udskudt, så budget for 
indeværende år kan pt. ikke udarbejdes/færdiggøres.  

  
  
29/19  
Orientering fra:  

a) medarbejderrepræsentanter I overbygningen er der gang i projekt for 7. og 9. årgang. 
På 9. årgang er det den obligatoriske projektopgave. 7. 
årgang har deltaget i skolernes trivselsdag på Felsted 
Skole den 1.3. Det var en god dag. 
9. årgangs matematiklærere har haft besøg af 
matematiklærere fra Statsskolen, hvor der kunne 
udveksles erfaringer om matematikundervisningen. 
Der er lidt snak i krogene angående ledelsessituationen. 
Det er vigtigt, at lærerne i overbygningen også kan bruge 
andre end PR, hvis hun er optaget af andet. 
På Skovbrynet er der udfordringer med byggeriet. Det kan 
være svært at komme på legepladsen fra Grøn Fløj. Og der 
er snavs i Rød Fløj. Det er svært at varsle om 
konsekvenserne af byggeriet, før det sker. 

b) Forældrevalgte  
c) Formanden  

  
  
30/19  
Status på byggeri – herunder 
information om rejsegildet torsdag den 
28. marts 2019.  
Orientering om formøde vedrørende 
infrastruktur på Skovbrynet – og 
kommende møde med forvaltningen 
(forældrevalgte og Flemming – 20 
min.) 

Skovbrynet er udfordret af byggeriet. Man er snart færdig 
med driftsbygningen. Omkring 1. juni går man i gang med 
byggeriet indenfor. Driftsbygningerne kan bruges som 
opbevaringssted i den periode, hvor man udfører arbejde 
indenfor. 
Aftaler om PLC er indgået. 
Allersnarest aftales, hvordan det kan klares, når 
byggeprocessen går i gang indenfor.  
Byggeprocessen skrider fremad. 
28.3. kl. 14.00 er der officielt rejsegilde som 
håndværkernes fest. Helle og FK holder taler. 
28.3. kl. 10.00 er der rejsegilde for alle skolens elever. Der 
serveres kagemand og juice til alle skolens elever.  
 
Angående anlæggelse af veje: Der har været afholdt møde 
med forvaltning og skolebestyrelsesrepræsentanter. Der 
skal afholdes nyt møde, hvor der drøftes, hvilke 
muligheder der er i forhold til vejforhold indenfor en given 
økonomisk ramme. Vi er blevet hørt – og avisskriverierne 
har nyttet. Der er lagt op til yderligere dialog – og det er 
godt. Forvaltningen vil udtænke forskellige muligheder 
indenfor den økonomiske ramme – og disse forslag vil blive 
drøftet på det næste møde. 



Mødedatoer: 
8.4.19/15.5.19 / 18.6.19 

  
  
31/19  

På baggrund af ændret struktur i 
overbygningen skal princip for 
klassedannelse revideres (Pernille – 10 
min.) 

Revideret princip blev drøftet og godkendt.  

Princip for 
klassedannelse - 2019.doc

 

 

  
  

32/19  

Ansøgning om forkortet skoledag i 
overbygningen (Pernille – 10 min.) 

Udsættes til næste møde, da forvaltningen har meldt ud, 
at der kommer et særligt skema til disse ansøgninger. 

Bilag - afventer  

  

  

33/19  

Godkendelse af regnskab for 
klassekasser i overbygningen (Pernille 
– 10 min.) 

Regnskab gennemgået og godkendt. 

Regnskab 
skolerejse.pdf

144405-19_v1_Regn
skab 04.03.19.xlsx

 

 

  
  
34/19  
Orientering om proces vedrørende 
skoleleders fratrædelse (Helle og 
Pernille – 5 min.) 

Der har været afholdt møde mellem skolechefen og 
skolebestyrelsen angående ansættelsen af ny skoleleder. 
Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af 14 
personer.  
Der er en tidsplan med planlagte møder, stillingsopslag og 
ansættelsesfrist. 
Den konstituerede leder (PR) tager over allerede fra 1. 
april – og får hjælp fra alle på skolen og forvaltningen, hvis 
det er nødvendigt.  

  
35/19  
Eventuelt  
 Kommende punkter: 

Budget 2019 – Økonomikurser er udskudt / Budget 
forventes godkendt på april-mødet. 
Kommunikationsstrategi. 
Ansøgning om forkortet skoledag. 
Høringssvar: Timetildelingsplan m.m. 
 

 Årshjul er vedhæftet:  

Bilag: 

Årshjul 2019.docx

 
 


