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Årets beretning til stort forældremøde/Skoleorientering marts/ april 
2020 

 
Statistik / Personale 
Franziska Becher-Heidemann er i dette skoleår ansat som skoleinspektør i en tidsbegrænset 
stilling til d.31.07.2020. 
Vi indskolede 30 elever i 1. kl. til skoleåret 2019/20. Dermed startede vi året med 173 elever 
fordelt på 10 klasser. Vi er dobbeltsporede på 1., 2., 3. og 5. årgang. 
Væksten fortsætter dermed, og vi har brug for mere fysisk plads de kommende år. 
På lærersiden er vi glade for, at Jasmin Paulsen og Felix Weyhe er vendt tilbage på skolen efter 
deres barsel og forældreorlov.  
 
Arrangementer 
Omkring arrangementer har vi vore faste indslag som julefesterne, fastelavn, boldspildage, 
koncerter m.m. Ud over det foregår der rigtig mange arrangementer på klasseniveau, som 
typisk klasselærere og klasseforældreråd står for.  
Coronapandemien har dog desværre været med til at ændre massivt på skolehverdagen fra 
foråret 2020, så alle arrangementer blev aflyst efter nedlukningen. 
 
Pæd. tiltag 
Desværre kan der i år ikke tilbydes svømning, ligesom læseskub bortfalder, da der ikke er blevet 
bevilliget ressourcer til det. 
På grund af besparelser undervises 1. klasserne sammen til idræt. Det er en stor udfordring for 
dem og læreren, så vi går ind og støtter ved omklædningen. 
Sidste skridt i processen om Skoleforeningens nye evalueringskultur er de nye fælles skematiske 
udtalelser/evalueringsskemaer, som der er blevet brugt for 1. gang ved skolehalvårets 
afslutning i januar 2020. Alle skal vende sig til de nye skemaer både elever, lærere og forældre.  
 
Nyanskaffelse / økonomi 
Vi har kunnet anskaffe en ny interaktiv tavle, og dermed har samtlige undervisningslokaler, 
hvor vi for tiden har stamklasser en interaktiv tavle. Vi bliver desværre dog også nødt til at 
begynde med at udskifte de første, vi fik.  
Ligeledes har vi kunnet købe 7 nye I-Pads til brug i undervisningen. 
”Kommuneaftalen omkring digitale portaler” er blevet billigere end forventet, så vi har haft råd 
til at skaffe de boglige undervisningsmaterieler, der var behov for.  
 
Skolen fysisk 
26.09.2016 underrettede skolen direktionen om pladsproblemer første gang. Skolens lærere 
har i november 2019 udarbejdet og afleveret et pædagogisk koncept ift. rumprogram. Jeg har 
haft møder og samtaler med teknisk afdeling. En begyndelse på byggeri af en tilbygning ligger 
dog desværre stadig langt ude i fremtiden. 
Skolen står derfor med en kæmpe udfordring mht. overbelægning til sommer 2022, hvor vi vil 
have 12 klasser men kun 11 klasselokaler, derudover vil vi mangle faglokaler. 
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Sammenlægningen med Kobbermølle Danske Skole 
Fællesrådet besluttede på et møde i februar, at Kobbermølle Danske Skole og Harreslev Danske 
Skole skal sammenlægges til sommer 2020. Vi er så småt i gang med at planlægge 
sammenlægningen med lærerne og samarbejdsrådene fra de to skoler. Jeg håber og går ud fra, 
at denne proces vil lykkedes i samarbejde med alle parter. 
  
Corona 
Til foråret væltede coronavirus ind over os ligesom alle andre steder. Pandemien har gjort og 
gør hverdagen udfordrende og skolelivet usædvanligt på mange måder. 2 uger inden 
påskeferien lukkede skolen ned for al undervisning. Vi har dog fra starten af haft nødpasning af 
børn, og denne skulle forenes med fjernundervisningen.  Dette var til tider pga. manglende 
personale- og pladsressourcer en meget stor udfordring. Vi var så heldige, at Børne- og 
Ungdomshuset i Harreslev hjalp os, da antallet af børn i nødgrupperne blev for store til, at vi 
kunne klare opgaven selv. Tusind tak for hjælp og et rigtig godt samarbejde også igen i denne 
tid. Skolen havde indtil da ingen erfaringer med fjernundervisning og med at formidle 
materialer og undervisning via mail og IT-platforme, og lærerne har løbende rettet ind og 
justeret på deres fremgangsmåder i håb om, at alle får det bedste ud af det. Det har i første 
omgang været vigtigt at sende undervisningsmaterialer ud til eleverne og finde andre 
muligheder, så eleverne kunne gå i gang med hjemmeskole. En stor tak til alle forældre for 
deres understøttelse i denne tid! Fjernundervisningen har været og vil, hvis det bliver 
nødvendigt, fortsat være en blanding af digital undervisning og tilsending/ afhentning af fysiske 
materialer på skolen alt afhængigt af klassetrin, fag og valg af undervisningsmetoder. 
 
Vi måtte desværre aflyse mange arrangementer som UngGenforening, idrætsstævner og 
kulturarrangementer, lejrskoler og meget andet lige som også det store forældremøde, hvor 
alle skulle blive orienteret om skoleåret indtil nu. 
Vi ser frem til en almindelig skolehverdag snarest. 
 
Franziska Becher-Heidemann  

 
 


