Referat fra samarbejdsrådsmødet d. 17.06.2020
Deltagere:
Lars Kofoed (Skoleforeningens direktør), Dirk Clausen (leder for teknisk afdeling ved DSFS)
Ellen C, Franziska B-H.
Nuværende medlemmer begge samarbejdsråd: Holger B., Morten W., Jens H., Tatjana P-A.,
Søren K., Marie W., Simon S.-H.,
nye medlemmer samarbejdsråd: Antje R., Melanie J., Mario G., Kirsten R., Helle P., Martina
U., gæst Marko C.
1. Fællesrådets beslutning fra d.16.6.2020 informationer ved Lars Kofoed:
Fællesrådsmødet blev aflyst af juridiske årsager. Online afstemning til d.30.6.2020 i
håb om en afklaring inden sommerferien.
Kobbermølle og Harreslev Danske Skoler skal arbejde videre med
sammenlægningsprocessen med henblik på undervisning i Harreslev.
FBH: Fortsat undervisning i Kobbermølle giver store udfordringer mht.
timefordelingen. Der skal bruges 30 undervisningstimer, som skal tages fra fælles
tildeling. Det betyder sammenlægninger af klasser og/ eller samlæste timer. Det
bliver meget store klasser.
EC: I Kobbermølle ville der kun være 7-8 elever tilovers.
FBH: svært at informere forældre om sammenlægningen i under disse forhold.
LK.: Da det er en politisk beslutning, kan FBH og EC, der er ansatte, ikke informere nu
og forholde sig til det. Samarbejdsrådet og fællesrådet skal informere forældrene.
Det kan ske gennem skolen.
2. Orientering om byggeprocessen på HDS ved Dirk Clausen:
• Mange ting er iværksat. (se bilag)
• Ombygningen/ tilbygningen skal ses som en helhed, børnehaven, skolen og
trafikløsning.
• Trafikløsning: kunne laves uanset tilbygning og før.
• Snarest måske i næste uge: GMSH udlicitering af arkitektudgave i EU for at
kunne søge videre.
• Når man bygger skole/ i det offentlige, så skal mange flere ting tages hensyn
til.
• Dirk har tegning af trafikkoncept med.
SK: hvorfor er vi ikke kommet længere, når problematikken har været kendt de sidste
år? Processen har været i gang de sidste 3 år.
LK:
• vi har ikke en større teknisk afdeling.
• Der var også andre projekter.
• Byggebranchen er meget klemt.
• Lovmedholdeligheden og kvaliteten spiller en stor rolle.
• Offentlig støtte forudsætter et grundigt forarbejde.
HP: er udbygningen prioritetsprojekt?
LK: den har høj prioritet. Dette er det første projekt LK har mødt i sin tid fra start.
Vimmersbøl: der er en ende at se.
Tap: har brug for en meget omfattende tilbygning/ udbygning/ nybygning. Den store
forskel, her kan vi være heldige, at der er en stor fond der hjælper. Så måske er det
ikke Skoleforeningens ressourcer heller i teknisk afdeling, der skal bruges.

Det afhænger bl.a. også af harreslev Kommune.
SK: Vi skal evt. også søge fonde.
LK: alle tal tyder på, at HDS om 4-5 år skal rumme 300 elever.
I byggefasen evt. udstationere elever til Kobbermølle skole.
SSH: evt. låne penge?
LK: det vil vi se på.
SK: risikerer vi, at vi som skole bliver ”fravalgt” af forældre, når der er så trængt,
ingen faglokaler mm.
LK: det kan du have lidt ret i, og så alligevel ikke. Vi opbygger kapacitet på
dagtilbudsområdet. Om år vil der være fyldt op i hver klasse på hver årgang.
LK: Trafikløsningen skal i gang først.
MW: synlighed af skolen i lokalsamfundet kan gøre meget for at politikere i
kommunen kan se os.
SK: hvad kan det nye samarbejdsråd gøre for at hjælpe?
LK: Det nye samarbejdsråd må gerne inden hvert møde spørge ind til processen ved
LK. Synlighed i kommunen er en god ting. Zentralschule har lige fået bygget til for 10
millioner. DSFS skynder sig i en politisk proces med trafikløsning.
SSH: forældrepres i kommunen, godt at dukke op til møder i Borgerhuset. Evt. lave en
aktion.
LK: det har været svært at aktivere forældre i Harreslev de sidste år. Der må være
flere ressourcestærke blandt forældrene. Vi skal også fra forvaltningens side finde
den rigtige tone. Godt at det ikke det samme år, som kommunen gav penge til
harreslev Løkke daginstitution.
AR: hvornår skal der laves børnehave i skolen i Kobbermølle?
LK: ikke før ombygningen er helt færdig.
Allerede til næste år vil HDS komme til at opleve noget andet: brandøvelse med
brandværn.
DC: og en udvendig trappe fra biku/ håndarbejdslokale for at forbedre sikkerheden.
3. Mødetidspunkt/ Ringetider, bustider
EC og FBH: Orientering om nødvendigheden af ændrede/ tidligere ringetider til
næste skoleår.
Diskussion om ændrede ringetider.
Plan A:
Plan B: hvis der ikke kommer busbørn til Harreslev, samme ringetider som nu.
MaW: hvad med Læsebånd
FBH: der tages tid fra tre undervisningstimer, da det gavner alle fag. Andrede
ringetider, der ikke har betydning for start og sluttidspunkt af skoledagen.
MG: bevægelsesbånd, var det også en idé?
FBH: ja. Lad os tage det op efter sommerferien
MG: ved mindre/ kortere frikvarter ses gerne mere bevægelse i undervisningen i alle
klasser.
HB: spørgsmål til AR: hvad sker der, hvis der kun er 7-8 elever tilbage i Kobbermølle,
kan dette så forsvares?
AR: eleverne følger så jo nok med til Harreslev.
HB: appellerer til AR at trække forslaget tilbage.
4. Næste skoleår generelt

EC og FBH: orienterer hvad der er sket indtil nu.
Timefagfordeling på plads, såfremt undervisning for alle i Harreslev.
Lærerbrobygning
Pakke materialer ned
Lokalesituation i Harreslev
FB: skal ikke alle elever undervises i Harreslev, så skal der tages 30 timer fra
timetildelingen, dette vil medføre sammenlagte meget store klasser/ samlæste
timer.
SSH: er forældrene i Kobbermølle klar over konsekvenserne?
AR: idéen var at fylde Kobbermølle skole op med elever fra Harreslev. Vi ville gerne
tage udgangspunkt til gavn for alle børn. Evt. naturprofil i Kobbermølle.
Diskussion om konsekvenser for alle elever.
Kobbermølle: samlæste klasser i alle fag på alle årgange.
Harreslev: finde 30 timer (se forinden)
5. Brug af Kobbermølle skole afhængigt af beslutningen aftenen før
Punktet udskydes til efter sommerferien. Opgave til det nye samarbejdsråd.
6. Eventuelt
EC: måske ”Famly” var en god måde at kommunikere på. Det bruger vi i Kobbermølle
nu.
FBH: LK sagde til samtalen noget om i forbindelse med Skoleforeningens
digitaliseringsstrategi kommer der noget nyt.
Andre emner til det nye samarbejdsråd:
Bevægelsesbånd
Mere synlige i kommunen
Cykling og klima
Udbygningen
Hjemmesiden skal shines op.
Møde slut ca. 21.30

