
Referat 2.  fælles møde ( 1. møde med det nye SR fra Kobbermølle) 

samarbejdsrådsmedlemmer Kobbermølle og Harreslev Danske Skole, 

onsdag den 13.5. 2020 kl. 19 i Tivolisalen på CP. 

 

Tilstede:  Olaf Runz, (OR) områdeleder, Eberhard von Oettingen (EvO) Melanie Jakobs( MJ), SR 

Kobbermølle, Antje Rode (AR) SR Kobbermølle, Torkild Knudsen (TK) SR formand Kobbermølle, Jens Hansen 

(JH) lærerrep. SR Kobbermølle, Tatjana Pape-Appel (TPA) lærerrep.SR Kobbermølle, Holger Bruhn (HB) 

lærerrep.SR Harreslev, Morten Wietz, (MW)lærerrep. SR Harrelsev, Simon Horn, (SH)SR+FR, Harreslev, 

Søren Kjær (SK) SR formand, Harreslev, Daniel Kraemer (DK) SR Harreslev, Christin König (CK) SR Harreslev, 

Jens Neumann (JN) SR Harreslev, Marie Werngren (MaW) SR+FR Harreslev, Franziska Becher-Heidemann 

(FB) skoleleder Harreslev, Ellen Christensen (EC) skoleleder Kobbermølle. 

 

Or: velkommen og præsentationsrunde  

 

Sammenlægningen, hvor langt er vi i processen 

Franziska fortæller om samarbejdet med de to skoler, Vi har haft en del møder og er 

i fuld gang med næste skoleårs planlægning med fagfordelig og udregninger på 

lærernes planer. Vi ville gerne i gang med noget brobygning, men det må vente til 

der ikke er så strenge restriktioner. Franzi har lavet en virtuel præsentation af 

Harreslev Skole, som sendes ud til alle nuværende og kommende forældre på de to 

skoler. 

OR: Måske er der håb efter den 25.5, hvis Betretungsverbot slækkes, kan 

man begynde med brobygning i 1.-3. 

EvO: Beklager at de to samarbejdsråd ikke har kunnet mødes før, men corona 

udbruddet kom desværre i vejen. Positivt at alle lærere fra Kobbermølle flytter med, 

det vil give en nemmere brobygning. 

TK+AR Vil gerne have en forklaring hvorfor man flytter børnene nu og ikke om 

to år, da der vil være pladsproblemer på Harreslev. 

Evo: Vi har tænkt langsigtet og det vil være muligt at benytte lokaler i Børne 

og Ungdomshuset (BoU) til kreative fag og derved frigøre et lokale til klasseværelse. 

SH: Der vil også være brug for natur/teknologi og musik lokalet 



EvO: Der er plads og planlægningen af en nybygning er gået i gang, Ser det 

ikke som en forringelse at bruge lokaler i BoU, men en styrkelse i samarbejdet. 

JN: Hvor langt er vi i byggeprocessen? 

EvO: Til et næste møde inden sommerferien inviteres lederen af teknisk afd. 

Dirk Clausen med, som kan fortælle om planen. Og Skofo laver en tidslinje, som SR 

får indsigt i. 

AR: Ønsker at vide, hvornår det kom frem, at der var plads til Kob.mølle børn 

i Harreslev? 

Franziska kunne fortælle at det hele tiden har været kendt, at der var plads i de 

enkelte klasse, og MaW kunne fortælle, at det har været kendt også før fællesrådets 

beslutning. Derefter blev det debatteret hvorfor man sammenlægger og ikke lukker 

Kobbermølle. Til det svarer  

OR: Man har valgt sammenlægningen, fordi det inddrager forældrene, som 

var vigtigt, derfor kunne man ikke komme videre før der var valgt et nyt SR i 

Kobbermølle. 

AR: Vi er et nyt samarbejdsråd og har ikke samme holdning som det 

foregående SR i Kobbermølle 

JH: Beslutningen er truffet, det er et grundvilkår, lad os og arbejde videre 

derfra.  

AR+TK Tror ikke forældre i Fællesrådet har forstået det, mente der var økonomi 

til to matrikler, derfor er de sure. 

OR: Der var ikke økonomi til det, derfor sidder vi her og lad os arbejde 

konstruktivt videre. 

MaW:  Vi har jo allerede i november haft møde i Kobbermølle, hvor daværende 

SR ytrede at børnene skulle gå på Harreslev, hvis det kom til en skolelukning. 

JN: Ser ud til, at der ikke har været klar kommunikation mellem det gamle og 

nye SR i Kob. 

AR: Så er alt jo besluttet 

OR: nej! Forældrene er med til at lave de pædagogiske principper 

AR: Hvorfor ikke stille alt i bero p.gr.a corona 



DK: De to skoleledere kan sagtens finde ud af, hvordan man bruger 

lokalerne, hvis corona restriktioner bliver ved. 

TK: Hvorfor ikke sætte 5. eller 6. klasse til Kobbermølle, der kan de sagtens 

være 

SH: Det har forældre fra Harreslev ingen interesse i og vil Kob. Skole 

overhoved være vedligeholdt. 

MaW:  Harreslev skole er altså et trygt sted at være, så forældre fra Kob.mølle 

skal ikke være bekymrede for deres børn. 

AR:   betvivler ikke det gode miljø i Harreslev, men synes alligevel man skal 

oprette en naturskole i Kobbermølle. 

 

Derefter orientering ved Ellen om buskørslen fra Kobbermølle gennem Niehuus til 

Harreslev. Bussen kører meget tidligt om morgenen, hvilket giver nogle udfordringer 

med ventetid. Derfor har Franzi og Ellen udarbejdet to forslag til ændrede 

ringetider, så det er muligt at kunne køre med bus både hen til skolen og hjem igen. 

Desuden er der lavet aftale med BoU at busbørnene må være der til morgenpasning 

i ca 15. min og ligeledes efter endt skole og indtil bussen kører hjemad. Hvis barnet 

ikke er tilmeldt Fritidshjemmet og hvis afstandskravene om buskort overholdes, vil 

denne ydelse være gratis. 

SK: mener man skal prøve at kontakte busselskabet om man kan gøre noget 

ved køreplanen og stoppested. Måske kunne man også tage en snak med 

Zentralschule om ringetider. 

MJ: Er utryg ved at små børn selv skal gå fra busstoppestedet til 

skolen/fritidshjemmet. 

DK + HB: Personalet i BoU meget omsorgsfulde, de vil sikkert gerne hente børnene 

ved busstoppestedet i starten 

 

Ansøgning om ny skoleleder 

EvO: vi har ikke slået stillingen op, da de SR ikke har kunnet mødes og sammen lave 

en profil. 



HB: gav rosende ord til Franziska for hendes arbejde i indeværende skoleår 

og fra lærerkollegiet ønsker man en hurtig afklaring. Flere tilslutter sig.  

Områdecheferne og lederne forlod lokalet, så forsamlingen alene kunne drøfte 

retning og ønsker 

Efter lidt debat er de to SR enige om at man ønsker at lederstillingen skal slås op 

inden sommerferien. Tidsplanen er flg. 

18.5 + evt. 27.5 Samarbejdsrådene mødes til drøftelse af profil 

29.5  stillingsopslag offentliggøres 

12.6 sidste ansøgningsfrist 

Uge 25 samtaler 

 

 

Kommende sammensætning af samarbejdsråd 

 

Ved næste møde i juni måned til samarbejdsrådsvalg besluttes det at der skal vælges 

7 forældrerepræsentanter, heraf 2 fra Kobbermølle, hvis det er muligt. 2 

medarbejderrepræsentanter og 2 suppleanter. 

 

 

Referant 

Ellen Christensen  

   

    


