
Referat  
1. Fælles møde samarbejdsråds- og fællesrådsmedlemmer (SR, FR) Kobbermølle og 
Harreslev Danske Skole (HDS), mandag d.02.03.2020 kl. 19.00 Blå Sal HDS 
 
Deltagere: Olaf Runz (OR) områdeleder, Eberhard von Oettingen (EvO) områdeleder, Ellen Clausen (EC) 
skoleleder Kobbermølle, Tatjana Pape Appel (TA) lærerrep. SR Kobbermølle, Søren Kjær (SK) 
samarbejdsrådsformand HDS, Jens Neumann (JN) SR HDS, Simon Horn (SH) SR og FR HDS, Helle Petersen (HP) 
FR HDS, Bärbel Lange (BL) SR HDS, Holger Bruhn (HB) og Morten Wietz (MW) lærerrep. SR HDS, Jens Ravnskjær 
(JR) SR Kobbermølle (nedlagt hverv), Franziska Becher-Heidemann (FB) skoleleder HDS  
Gæster: Antje Rohde og Melanie Jacobs forældre Kobbermølle, Ole Hansen FR suppleant Kobbermølle,  

 
OR: velkommen og præsentationsrunde 
 Er det ok, at der er gæster i aften? 
Alle: ja 
OR:  SR og FR medlemmer fra Kobbermølle er trådt tilbage, formalia skal være i orden  

(underskrifter mangler) 
JR: har nedlagt hverv og kan underskrive i aften. Er tilstede i aften for at svare på evt. 

spørgsmål 
FB: tak til forældrene HDS, at I altid er fleksible og gør det muligt også at deltage i møder 

med kort varsel 
ville gerne have haft SR og FR medlemmer fra begge skoler med i aften.  
Tak og velkommen til alle 

OR: vi kan ikke tage alle beslutninger, som planlagt i aften, idet vi pt ikke har et nyt SR i 
Kobbermølle.  

             vi holder mødet i aften for at orientere om de forskellige muligheder/ næste skridt 
 
OR: dagsordenen for i aften: 

• 1. Børnetal 

• 2. Matrikler 

• 3. Timetildeling 

• 4. Næste skridt 

• 5. Skoleledersituation 

• 6. Valg til kommende samarbejds– og fællesråd d.16.04.2020 i skoledistriktet 
 
OH: der er mange forældre, der gerne vil have indskolet deres børn i 1. klasse i 

Kobbermølle og bevare skolen 
 
OR: beslutningen om sammenlægningen er truffet d.18.2.2020 

hurtigst muligt suppleringsvalg i Kobbermølle til skolens samarbejdsråd fra nu og 
skoleåret ud. 

FB: spørgsmål til JR: hvorfor har samarbejds- og fællesrådsmedlemmer fra Kobbermølle 
valgt at nedlægge hverv? 

JR: begrunder nedlæggelsen med bl.a.: 
- samarbejdet er umuliggjort ved nedstemning af ændringsforslag til FR-mødet 

d.18.2.  
- der er fuld tillid til samarbejdsrådet fra HDS 
- havde en forhåbning om at processen blev mere simpel og måtte forenkle den 

opgave sam.råd HDS står overfor, sådan ser det desværre ikke ud nu 



- en samlet anbefaling, at sammenlægge skolerne på én matrikel til nyt skoleår, for 
at skabe ro og tænke fremadrettet 

- nedadgående spiral, afgørelse truffet d.18.02. 
- svært at samarbejde da mindre samarbejdsrådsmedlemmer i Kobbermølle end i 

Harreslev 
 

EvO: Hvor er vi nu, siden FR-mødet d.18.2.2020 
- 18.02.2020 på fællesrådsmødet truffet beslutning om sammenlægning 

Kobbermølle og HDS til én skole fra skoleåret 20/21 
- På sigt på én matrikel, når der er plads i Harreslev, det skulle der tales om i dag 
- Dialog/ møde med alle medarbejdere fra Kobbermølle (24.2.2020) 
- Møde med ledelsen: OR, EvO og Uwe Prühs samt EC og FB (26.02.2020) 
- Møde Uwe Prühs, EC og FB ang. elevtal og timetildeling næste skoleår (2.3.2020) 
- Mødet i dag, 1. sonderingsmøde begge samarbejdsråd samt 

fællesrådsmedlemmer 
- Dialog/ møde med alle medarbejdere HDS d.04.03.2020  
- 16.4.20 fælles skolekredsmøde med valg til samarbejdsråd og fællesråd 
- Vi ville gerne holde dette sonderingsmøde i dag før et forældremøde i 

Kobbermølle (det var planlagt til 3.3.20)  
- Fredag middag (28.02.2020) modtog vi besked om, at forældrene i samarbejdsråd 

og fællesråd fra Kobbermølle trækker sig. Nu skal vi have et nyt valg til 
samarbejdsrådet i Kobbermølle hurtigst muligt. 

 
1. Børnetal og 3. Timetildeling: 
EC og FB til møde med Uwe Prühs i dag (2.3.2020)  

• skoleåret 20/21 og 21/22: plads til alle elever og fastansatte lærere fra begge skoler 
FB: HDS plads til 11 klasser, mangler faglokaler til bla. natek, musik, delelokaler 
 
5. Skoleledersituation: 
OR: Skolen bliver så stor nu til at få bevilliget en viceskoleinspektør. EC viceskoleinspektør 
 Lederstillingen bliver opslået som fast stilling 
 Forløb: profilbeskrivelse af skolen sammen med udskrivning af stilling 
 
2: Matrikler og 4. Næste skridt: 
EvO: samarbejdsrådene finder ud af sammenlægningsproces, enten 

1. alle elever og lærere under et tag/ en matrikel fra skoleåret 20/21 
2. eller med de samme ressourcer: én skole men to matrikler (i en tidsbegrænset 

periode indtil en udbygning i Harreslev står klar), her er to modeller 
model 1: beholde Kobbermølle skole som nu (1.-6.kl), status quo er dog ikke 
muligt pga. skolens samlede timetildeling 
model 2: enkelte årgange undervises i perioder på Kobbermølle skole f.x. årshjul 
kunne tænkes, hvor evt. 4 ugers natur- og teknik undervisning tillægges til 
Kobbermølle 
 
samarbejdsrådene skal udvikle pædagogiske principper herom og skabe 
læringsmiljø, der giver mening 
 



JR: Hvordan skal de to samarbejdsråd samarbejde, når fordelingen af medlemmerne er 
forskellig store? 
Det afgåede samarbejdsråd kan kun forestille sig, at alle elever undervises på én 
matrikel i Harreslev 

OH: forældrene (Elternbeirat) skal medbestemme 
OR: samarbejdsrådet kan komme med en indstilling til pædagogiske tiltag f.eks. 

undervisning på én/ hvilken matrikel 
SK: i mange år (siden 2016) har vi arbejdet på en udvidelse 
SH: vi skal komme videre med udbygningen 
OR: vi er i dialog med kommunen 
OH: kommunen er opmærksom på, at den tyske skole får penge 
SH: til det sidste store forældremøde i 2019 var der 100% forældre, der ikke ønskede at 

deres børn undervises i Kobbermølle (og/eller Gustav Johannsen Skolen, GJS)  
fra 1.-6.kl. 

JR:  er de indskrevne børn i Kobbermølle nu tilmeldt HDS 
OR:  Ja 
OH: hvad med 1. klasses eleverne. Hvordan fordeles de? 
FB: vi kender det her på HDS, at vi har børn fra forskellige børnehaver. Vi har fuld tillid til 

personalet i børnehaverne, de inddeler børnene i homogene grupper/klasser 
OH:  forældrene skal inddrages 
HB: som lærer og klasselærer fra HDS:  

- der er rummelighed blandt kollegaerne 
- vi har dejlige børn 
- vi har god forældreopbakning 
- vi er alle forældre, der vil det bedste for vores børn 
- min erfaring, lynhurtigt er børnene fra forskellige børnehaver én klasse 
- alle, børn, forældre og lærere fra Kobbermølle er meget velkommen 
 

OH: forældrene skal høres ved klasseopdeling 
Flere forældre og lærere fra HDS ytrer sig. Der er fuld tillid til det pædagogiske personale i 
børnehaverne. 
EC: børn finder sig hurtigt tilrette i nye grupper/ klasser 
 er det muligt, sendes der ikke kun ét barn i en ny klasse 
EvO: skal i gang med brobygning 

- børnehave-skole 
- skole-skole 
hvordan gør vi bedst?  

 
TA: fortsætter eleverne efter 6.kl. på GJS? 
OR: ja, det er hovedsporet 
 Nuværende: Kobbermølle hører til Cornelius Hansen skolens fællesskoledistrikt 
                        HDS hører til GJS fællesskoledistrikt 
 
6. Valg til kommende samarbejds- og fællesråd d.16.3.2020 
 
OR. Finde en dato til suppleringsvalg i Kobbermølle inden d.16.3.2020  

(planlagt sam.råds-møde HDS) 
 Fælles møde begge samarbejdsråd planlagt til d.16.03.2020 



EvO: var vi ikke i et valgår, ville de to samarbejdsråd lægges sammen indtil nyt valg 
OR: 2 muligheder ved valget i år: 

- Ét samarbejdsråd for den samlede skole, 5/7 forældrerepræsentanter og 2 
lærerrepræsentanter (efter gældende regler) 

- Ét samarbejdsråd for den samlede skole, 3/5 forældrerepræsentanter med bopæl 
i Kobbermølle og 5/7 forældrerepræsentanter med bopæl i Harreslev samt  

       lærerepræsentanter (grundet sammenlægning efter gældende regler) 
 
JR: anbefaler til at vælge et samarbejdsråd med 7 forældrerepræsentanter for skolen 

samlet for alle forældre uanset bopæl, for at undgå splid, fraråder kraftigst et stort 
samarbejdsråd 
vil fraråde forældre i Kobbermølle om at stille op til nyt samarbejdsråd  

FB:  ønsker en afklaring inden forældremødet d.16.3. omkring procedure/ hvor mange 
medlemmer 

 Kobbermølle og HDS sender fælles invitation (EC og FB) 
EvO: repræsentanter til fællesrådet 3 eller 4 (1 pr. påbegyndt 100 børn) plus personlige 

suppleanter 
OH. Skal én fra direktionen være med til nyt valg af samarbejdsråd i Kobbermølle? 
OR: nej  
 Tak for i dag 
 
Slut ca. 20.30 


