
Referat fra Samarbejdsrådsmødet 26.10. 2020 kl. 19.00      Harreslev-Kobbermølle Danske Skole 
 
Deltagere: Holger Bruhn(SR), Tatjana Pape-Appel(SR), Helle Petersen(SR/FR), Melanie Tessin-Jacobs(SR), 
Kirsten Ravnskjær(SR), Simon Horn(SR) Christin König(SR), Martina Ulleseit(SR supl), Antje Rode (FR), Dana 
Somke(FR), Ellen Christensen, Franziska Becher-Heidemann 
Afbud: Mario Gottburg(SR), Julia Hoffmeister(SR), Marie Werngren (FR), Nicole Godau (SR supl)  
Gæst: Olaf Runz fra Skolekontoret deltager som gæst til punkt 1,2,9 og 10. 
Mødeleder: Helle Petersen  
 
1. 
Dagsordenen godkendt, punkt 9 og 10 rykker op efter punkt 2. 
 
2. 
Regler for skolens SR: 
Regler for SR: er alle bekendt, ingen yderligere kommentarer. 
Referatet sendes til mødedeltagerne efter mødet, så kan folk komme med tilføjelser og evt. rettelser, og 
melde tilbage om referatet er godkendt.  
Efter godkendelse lægges det på hjemmesiden: enstemmig vedtaget. 

 
9. 
Ros og ris:  
Dana: God idé at opstille en boks, hvor man anonymt kan komme med ros og ris. 
Simon: har man behov for en samtale, så tager man kontakt til lærerne og kommer i dialog. 
Helle: Hvad kan man gøre for at undgå sladder. 
Franzi: Opfordrer SR medlemmerne til at opmuntre forældre til at kontakte skolen, hvis der er behov.  
Olaf R.: SR er ikke en klageinstans, men den fornemste opgave er at skabe en god stemning og                                                 
tillid på og til skolen. Lærere har krav på at vide, hvem der klager. Styrelsen har vedtaget en procedure for 
klagesager. Hvis en forælder er usikker/utryg ved at henvende sig til skolen kan man tage en bisidder med til 
en samtale med ledelsen, som lytter til begge parter. Bisidder kan være et samarbejdsrådsmedlem 
Franzi: Skolens lærerne opfordrer til forældremøderne om at give besked og henvende sig til læreren, hvis 
man som forældre undrer sig over noget/ har spørgsmål/ og eller andet, gerne så tidligt som muligt. 
Holger: Noget basalt og særdeles vigtigt er kommunikation og tillid blandt forældre og lærere. Børnene 
opfatter en situation ud fra deres børnevinkel, med den erfaring de har i forhold til deres alder og udvikling. 
Derfor må forældrene henvende sig til lærerne og høre det voksne synspunkt. Man skal være åben om 
problemerne og snakke sammen inden man evt. klager. 
Helle: Vi lader den ligge, som det er nu. 
God idé med billeder på hjemmesiden af samarbejdsrådsmedlemmer og lærere, så forældre har ansigt på, 
hvem de skal henvende sig til. FB tager det med til næste PR-møde ift. billeder fra lærerne på hjemmesiden. 
 
10.  
Konflikthåndtering:  
Konflikter i pauserne: 
Holger: Der er én gårdvagt pr. kohorte, så man har en overskuelig flok elever på et overskueligt og afgrænset 
område lige for tiden. 
Helle: ser vi også de børn, der ikke er udad reagerende.  
Holger: Somme tider kan det være svært, hvis vi ikke får besked. Det er derfor vigtigt at forældre henvender 
sig. 
FB: Det kan især være svært at se, hvis man ikke kender en elev så godt. Klasselærer og faglærerne kender tit 
deres elever godt og kan tyde signaler på utryghed eller andet i frikvarteret, når de er gårdvagt og reagerer og 
hjælper. 
Martina: Man skal huske, hvis læreren er syg, at der kommer en vikar ud.  
FB: Det skal man, og vi bestræber os altid på at huske det, men det vil kunne smutte. 
Simon foreslår synlig gårdvagtsplan, veste til gårdvagten og legepatrulje.   
Der blev vedtaget, at vi (FB) hænger gårdvagtsplanen op, så eleverne ved, hvem de skal holde udkig efter på 
området. Skolen(FB) sørger for en vest til gårdvagten, så de er synlige.  
Holger: Pga. corona er venneordning (6. kl. er onkler og tanter for 1. klasses elevrne) desværre ikke muligt.  



Legepatrulje er kendt på skolen, men ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. 
 
Inden Olaf R. gik fra mødet blev han spurgt om kriterier for skolens navn. 
Olaf R.: styrelsen har besluttet, at skolenavne skal være stednavne. Samarbejdsrådet indstiller et navn og 
styrelsen træffer den endelige afgørelse. 
 
3. 
Nyt fra skolen: 
Franzi: Ny lærer, Angelina Dürkop er begyndt 01.10.2020 
Vi havde en god motionsdag kohorteopdelt, 1.-2.klasserne var i Kobbermølle, hvor vi løb i skoven og på 
løbehjul og legede på stranden. 3.- 4. klasserne var her på skolen, program: stratego, rundbold, stjerneløb. 5.-
6.klasserne var i skoven: løb og fitnesstrail.  
Læsebånd fra dags dato. Et udvalg arbejder p.t. med indhold i læsebånd.  
Morgensang er aflyst, det var ikke hyggeligt uden for i blæst og kulde og at synge uden udelukkende at høre sig 
selv med afstand. 
 
4. 
Orientering fra Fællesrådet ved Helle: 
Der var møde i september med flg. emner: Digitalpakt, UngGenforening2020 - måske gennemføres det til 
næste år, valg til formandsposten - som blev et spændende kampvalg. Der er mange nye medlemmer i FR og i 
styrelsen. Der var workshop omkring digitalisering - hvad ser forældrene som nødvendigt. Evalueringsformer 
var et punkt, forældrene føler sig usikre på, hvad der forventes og hvordan skemaerne skal bruges.  
Vores skole står kun som mulighed på Skoleforeningens liste over nye anlægsopgaver. Det er selvfølgelig 
bekymrende så derfor foreslår Simon, at vi skal skrive til styrelsen og lægge mere pres på. Helle laver et udkast. 
Vedtægterne skal op til dialog og man laver nu et vedtægtsudvalg og kigger dem igennem. 
 
5. 
Ombygning: 
Status oktober 2020 fra Dirk Clausen per mail: 

1. Vi er i fuld gang at afstemmer alt med GmSH der laver vores EU licitation – den er meget omfangsrig 
og tidkrævende. Sagen kører ikke så hurtig på grund af Corona, de fleste medarbejdere fra GmSH 
sidder i homeoffice og er meget optaget åbenbart. Sagen kører – men vi har ikke offentliggjort det nu, 
fordi SSW Harrislee vil vende sagen med os engang. 

2. Ansøgning til indkørslen er i arbejde her har vi lidt udfordring med afvandings systemet – det hører 
med til ansøgning og teknisk omsætning. Den er i beregning. Så laver vi en ansøgning til kommunen 
om tilskud – også her hænger vi lidt, på grund af den store drift i byggebranchen,   
(”Zulieferung” - mangler) – men den kommer.  

Simon orienterer om et møde med Skoleforeningen og SSW-fraktionen den 27.10.20, hvor de skal snakke om 
ideer og muligheder for at skaffe midler. 
 
6. 
Corona:  
FB: Skolen har lavet et skema til digital fjernundervisning via Teams for 4.- 6. klasse ved en evt. lukning af hele 
skolen. Måske kan/ vil 3. klasserne også kunne være med i digital fjernundervisning. 1. og 2. klassernes 
fjernundervisning vil være i mailkommunikation med forældrene. Info deromkring samt skemaet er sendt ud til 
forældrene.  
Helle foreslår, at også de små skal mødes på nettet for at bevare kontakten til kammeraterne.   
FB: det kræver også en indsats fra forældrene at installere programmerne og hjælpe deres barn med at lære 
programmet at kende og anvende det fornuftigt. 
FB: 5. og 6. klasserne samt lærerne i de klasser skal bære mundbind både i undervisningen og frikvartererne 
indtil i hvert fald d.31.10.20. Det er ikke længere tilladt at bruge visir. Skolen vil gerne tage hensyn til elever 
med udfordringer og individuelle behov med på dette område. 
 
 



 
 
 
 
7. 
Skolenavn:  
Forslagene Harreslev Danske Skole og Harreslev-Kobbermølle Danske Skole blev drøftet. 
Indtil videre er der disse to forslag, men skal vi finde et helt alternativt forslag? 
Holger: PR har drøftet navneforslag og foreslår Harreslev-Kobbermølle Danske Skole. 
Antje: Forældrene fra Kobbermølle kan sikkert bedre identificere sig med et skolenavn, hvor Kobbermølle er 
nævnt. 
Skal besluttes til næste møde den 24.11.2020.  
Senest den 10.11 skal forslag sendes til Franzi eller Mario og sættes i et link (fra Mario), så alle kan holde sig 
orienteret over forslag. 
 
8. 
Kommunikation og info: 
Martina gør opmærksom på, at det er sket, at mail fra kontoret, der skulle videresendes fra klasselærerne til 
forældrene, ikke er blevet sendt videre/ at mails ikke når frem til forældrene på samme tid. Martina spørger 
ind til Skoleintra som kommunikationsmiddel på skolen. 
Skoleintra er ved at forsvinde og også meget dyrt især ift. vores skoles budget. 
Franzi beklager, at det er sket, at mails ikke er nået frem til modtager.  
Franzi gør opmærksom på, at Skoleforeningens digitaliseringsstrategi også indeholder en 
kommunikationsstrategi (skole – forældre), og der arbejdes på udviklingen af en fælles platform og løsning for 
alle skoler. 
Christin: Jeg har i mange år på skolen som forældre ikke oplevet, ikke at have fået mail eller de nødvendige 
informationer. 
Martina foreslår, at skolens hjemmeside kan bruges til ”info fra kontoret”. 
Franzi: At sætte info/ breve til forældrene fra kontoret på hjemmesiden kan kun være et supplement til mail til 
forældrene. FB vil fremover bestræbe sig på, at dette sker. 
Hjemmesiden: Henrik og Franzi er ved at prøve at forny den, men det er svært at ændre i den gamle side. 

 
Evt.  
Melanie: ønske fra forældre til børn i Kobbermølle Børnehave, at børn fra Kobbermølle skal i samme klasse, så 
de kan tage bussen sammen hjem. 
Ellen: I dette skoleår er 1. klasses elever fra Kobbermølle kommet i samme klasse.  
Franzi: Det tager vi selvfølgelig med i overvejelserne ved klasseinddelingen. Det bliver vi dog nødt til at kigge 
på hvert år igen, for at tage hensyn til klassernes homogenitet ift. til mange ting som fx. fordeling drenge/ 
piger, elever med særlige støttebehov mm. 
 
Næste møde: 24.11.2020 kl.19.00  
 
Referent 
Franzi og Ellen   

 


