Referat samarbejdsrådsmødet d.26.08.2020 kl. 19.30
Harreslev-Kobbermølle Danske Skole
Tilstede:
samarbejdsrådsmedlemmer: Mario Gottburg (MG), Julia Hofmeister
(JH), Kirsten Ravnskjær (KR), Helle Petersen (HP), Simon Stubbe Horn
(SSH), Martina Ulleseit (MU), Christin König (CK), Tatjana Pape-Appel
(TPA), Ellen Christensen (EC), Franziska Becher-Heidemann (FB)
fællesrådsmedlemmer: Marie Werngren
Afbud:Melanie Tessin, Nicole Godau (NG), Holger Bruhn (HB),
Mødeleder: MG
Referent: FB
a. Godkendelse af dagsordenen – godkendt
b. Godkendelse af referat fra sidste samarbejdsrådsmøde –
godkendt
c. valg af næstformand og kasserer – næstformand: Helle Petersen
kasserer: Melanie Tessin
d. Nyt fra skolen (FB):
•
•

•

•

•
•

•

•

Ved skolestart 194 elever fordelt på 11 klasser.
17 lærere, hvoraf en ny kollega i en fast og fuld stilling ikke er
startet endnu.
Den nye lærer hedder Angelina Dürkop, hun kommer fra COH
og starter snarest. Vi arbejder for tiden med vikar.
Jasmin Paulsen er gravid og på barsel og efterfølgende
forældreorlov. Signe Braun er hendes vikar med bl.a.
klasselærerfunktion i 4.a.
Morten Wietz er på forældreorlov. Hans vikar er Wiebke Baur.
Ud over lærerne er der tilknyttet en pædagog til skolen, der
følger 3 GE-elever fra 4.b.
Ligeledes er der for tiden 2 skoleledsagere på skolen, der følger
2 elever i 2. hhv.4.klasse.
Mange lærere/voksne på skolen gjorde det nødvendigt at finde
plads på lærerværelset. Væggen til tekøkkenet er revet ned.
Grundet corona har vi pt plads til max 11 voksne på
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lærerværelset. Det er ok, da der altid er lærere ude som
gårdvagt, ikke er på skolen eller andet.
Lejligheden oppe under taget er blevet lavet om til depot for
materialer som hæfter, mapper, engangsmaterialer og
lærerbøger samt natur- og teknologidepot.
EC har fået indrettet et lille men fint kontor ved siden af
skolebiblioteket.
I og med, at vi har flyttet materialer fra lærerbiblioteket op
under taget er der mere plads på skolebiblioteket. Skabe med
bærbare/IPads er kommet derned.
Anderledes 1. skoledag: grundet corona blev de to 1. klasser
indskolet hver for sig. Der var en begrænsning på 5 gæster for
hver ny elev, sådan kunne vi være i hallen og familierne kunne
holde afstand til hinanden. Der måtte max være 100 personer
med faste siddepladser, så det gik fint. Vi var glade for denne
måde, så måske holder vi fast i det, men så håber vi da at kunne
tilbyde kaffe mm og underholdning fra andre elever.
Fra 11.8.2020 har vi så haft undervisning på skolen, som I
kender det med fuldt skema og alle klasser. Vi nyder alle at
være tilbage på skolen.
Corona gør mange ting udfordrende, men det kommer jeg ind
på senere.
Helle spurgte ind til parkeringssituationen på Süderstr. Simon
kunne oplyse at kommunen ikke har en parkeringsvagt!
Nye ringetider fungere fint, ikke mange henvendelser, kun én i
sommerferien. SR har ikke fået henvendelser.

e. corona og skole (FB):
•

•

•

Ligesom de offentlige tyske skoler skal vi følge retningslinjerne
fra ministeriet i Kiel.
Skolepatruljeuddannelse kommer den. 24. og 25. september,
det har ikke været muligt før.
I har i starten af skoleåret fået tilsendt skolens hygiejneplan og
rammebetingelser, og jeg har ikke fået henvendelser eller
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spørgsmål fra jeres side. Har I noget, så meld det gerne ud til
mig/ lærerne/ skolen.
Det vigtigste fra konceptet:

Håndhygiejne, afstandskrav, kohorten: eleverne er inddelt i 3
kohorten, udeområdet er ligeledes opdelt (3 gårdvagt per
pause), mundbind på gange og andre steder (det er børnene
blevet rigtig gode til), når man kan komme i kontakt med børn
fra en anden kohorte, brug af faglokaler,
Morgensang fra næste uge: kohorteopdelt 1x om ugen udenfor
Skoleforeningen har aflyst alle kultur- og idrætsarrangementer
for dette år.
Nogle klasser har bestilt lejrskole i håb om, at det kan
gennemføres i 2021
Sygdom: forældrenes tro- og love erklæring, som vejledning er
en anbefaling og yderligere info fra Skoleforeningen sendt ud.
Forældrene i SR ser ikke nogen uklarheder
Lærerne som underviser kohortenübergreifend holder
efter bedste evne afstand på 1,5m til alle elever og kollegaer
Den største udfordring bliver: skal 1 kohorte lukkes, hvilke
konsekvenser har det så. Målet med kohorteinddelingen var, at
ikke hele skolen skal lukke ned, men kun den enkelte kohorte.
Lærernes ”rolle” er ikke afklaret, må de stadig komme.
Eksempel Jens Jessen skolen i FL, der skulle en kohorte (elever
fra 9. og 10. klasse) sendes hjem og det medførte, at 16 lærere
og ledelsen også skulle i karantæne i 14 dage og testes 2 gange.
Amterne håndterer det forskelligt, og vi kan ikke få en klar
udmelding, hvordan Kreis SL-FL gør i tilfælde af en smittet elev
eller lærer. Derfor har vi overvejet, om det giver mening, at
enkelte lærere bytter timer, for at undervise i så få kohorter
som muligt. Dette blev drøftet og SR blev einige om at
bibeholde eksisterende skema og undervisere.
Børne- og Ungdomshuset har i starten af ugen fået nye
retningslinjer og vil gøre alt muligt, for at opdele børnene i de
samme kohorter som skolen. Der er dog store udfordringer

•

med plads. Skolen kan tilbyde brug af blå sal og hal efter
skoletid. Forældrene vil høre nærmere fra BoU-huset.
Der blev drøftet at nogle forældre ønsker informationer fra
skolens lærere, hvad eleverne skal lave, selvom de ikke er i
skole. Forslag om at lave en platform for hver klasse med
teams. Vi tager det op på næste PR møde. Simon efterlyser, at
eleverne må medbringe deres egen device. Marie efterlyser en
manuel til teams. FB sender den igen, er sendt til nogle klasser
før ferien.

f. Sammenlægningen (EC):
• Nye elever fra Kobbermølle er faldet godt til
• Det fungerer fint med bussen, busstoppested er på Süderstr.
ved skiltet med skolepatrulje. Busbørnene må opholde sig på
biblioteket om morgenen.
• Kobbermølle Skoles regnskab ligger til revision ved
Skoleforeningen, når det er afsluttet overføres resten af
bloktilskuddet og beløbet på girokontoen til en fælles konto.

g. Status byggeri (FB):
•
•

•

intet nyt fra Skoleforeningen
skolen har haft ”Brandbegehung” i sidste uge: problemer med
billedkunst og håndarbejdslokalet ift. 2. flugtvej, jeg hører
nærmere.
Mario nyt medlem i byggeudvalget sammen med Simon og
Franzi/Ellen

h. Orientering fællesrådet
Fællesrådet sidste møde, valg til styrelsen. Næste møde 1. okt.

i.Forældrefonden

j. Mødedatoer til årets samarbejdsrådsmøder (FB)
Mødedatoer alle kl. 19.: 26.10, 24.11, 3.2, 21.4, 27.4 stort
forældremøde.

k. Hvordan kan vi gøre vores skole mere synlig i Harreslev (MG)
Synlighed: projekt i skolen høflighed. Klistermærker bag på bilen.
Simon vi skal være mere synlige og målrettede i hvem vi vil påvirke
(andre partier, politikere) invitere dem til arrangementer.
l. Link
https://padlet.com/qtvzncwqip/Reklame for skolen

m. Eventuelt
intet

