
Referat samarbejdsrådsmøde onsdag d.25.8.2021 kl. 19.00 Harreslev-Kobbermølle Danske Skole 

Tilstede: Holger(HB), Angelina(AD), Mario (MG), Helle(HP), Antje(AR), Kirsten(KR), Simon(SH), Julia(JH), Franzi(FB) 

Afbud: Ellen, Martina, Nicole, Melanie, Christin 

Mødeleder: Mario                             referat: Franzi 

1.Godkendelse af dagsordenen  

FB: vi mangler et punkt: nyt fra Fællesrådet. Det tages op før punkt 10 eventuelt 

FB: spørgsmål: hvad menes der med ”afstemning” ved punkt 2? 

Vi blev enige om, at det i denne sammenhæng skal betyde ”at afstemme forventninger”.  

Det kan være misvisende derfor: punkt 2 ændret overskrift, og dagsordenen godkendes. 

2.Drøftelse og forventningsafstemning omkring procedurer vedr. forældreinfo, som f.eks. årsplaner, ugeplaner/ 

ugebreve, barn sygdom 

Ved drøftelse og diskussion af emner ift. punkt 2 kom vi også ind på punkt 3, af den grund falder de punkter sammen 

her i referatet. 

Forældreinfo, som f.eks. årsplaner, ugeplaner/ ugebreve:  

MG/HP/JH: nogle forældre savner informationer fra lærerne/ skolen ift. emner, temaer, lektier og andet for at kunne 

følge med i, hvad der bliver gennemgået i de forskellige fag og rører sig i klassen. 

Der blev diskuteret og drøftet fordele og ulemper ved ugeplaner, der sendes ud til forældrene forinden. Det blev 

under mødet synligt, at faglærernes/ klasselærernes informationer samt hyppigheden af beskeder til forældrene er 

forskellige fra de forskelige klasser og lærere. AR/KR/SH gav udtryk for, at de ikke havde behov for yderligere 

informationer fra lærernes side. 

HB/AD/FB: Det er til dels også afhængigt af faget, hvor hyppigt det giver mening at informere forældrene om fagets 

emne. Forældrene har også et ansvar selv for at informere sig om elevens skolehverdag ved at deltage i 

forældremøder, kigge i elevens skolebøger mm. Årsplaner er ikke åbent tilgængelige for forældre, da skolen ikke har 

en platform som Intra/ Aula/ Famly eller andet. Samtidig er årsplanerne lærernes arbejdsredskab og 

planlægningsredskab for skoleåret, og der bliver af forskellige årsager til tider foretaget ændringer i den i løbet af 

skoleåret.  

FB: Forældre kan altid bede om indsigt til en lærers årsplan. Årsplanerne er færdige til klassens 1. forældremøde (med 

undtagelser), og ud fra disse informerer lærerne forældrene om skoleårets planlagte emner og temaer i de enkelte 

fag. 

SH: Kunne informere om, at i sin tid som lærer (15 år?) har han ikke mødt forældre, der har spurgt ind til årsplaner. 

Det er lærernes arbejdsredskab. 

Vi blev enige om, at dette punkt (informationer til forældrene om faglige emner/ temaer og andet relevant for 

klassen) tages med til drøftelse til næste PR-møde på skolen. Målet er et få et overblik over lærernes syn og opfattelse 

af deres informationer til forældre, at blive inspireret af hinanden og at kunne sikre sig, at alle forældre føler sig 

velinformeret. 

FB vil undersøge mulighederne for en intern platform (Intra, Aula, Famly mm.) til lærere, forældre og elever ift. pris og 

hvad vi må. 

Lektier: 

Forældrene savner en ens fremgangsmåde ved notering af lektier. Spørgsmål om BoU-huset ved besked om skolens 

fremgangsmåde. 

AD/HB: ved skoleårets 1. forældremøder er dette i reglen et fast punkt. I indskolingen bliver der sat kryds i 

engangsmaterialerne/kopiark hvad der er lektie ligesom læselektien bliver noteret på et ekstra ark. Lektiebogen 

indføres som regel i 3.kl, og der forventes at elever fra 4. klasse af kan bruge den hensigtsmæssigt med hjælp. Lektier 

noteres altid på tavlen synligt for alle. Nogle lærere bruger også teams til at notere lektier.  

Vi blev bedt om også at tage dette emne med til næste PR-møde, for at få en fælles afklaring på spørgsmålet. 

BoU-huset ved besked om proceduren. FB vil dog gerne informere BoU-huset igen, så alle ved besked. 



Barn sygdom:  

MG: er der en mulighed for at ”kontrollere” at barnet ankommer i skolen, når det tager selv hjemmefra? Ved sygdom 

informerer forældrene klasselæreren efterfølgende, så det er pt ikke muligt at være sikker på, at barnet er kommet i 

skole. Kunne forældrene ringe til skolen om morgenen for at melde barnet syg, og hvis det ikke dukkede op, og eleven 

ikke var meldt syg, at skolen så kunne reagere og ringe hjem. 

FB: informerer at det ikke er en mulighed af flere årsager: kontoret ikke er besat hver morgen, forældre vil også kunne 

komme til at glemme og melde barnet syg, allerede nu er det meget tit besværligt at få fat i forældrene, når lærerne/ 

kontoret ringer ift. manglende test/ ”Selbtsauskunft”, sygt barn eller andet. Det er forældrenes ansvar, at/ hvordan 

elever kommer i skole (skolens ansvar starter 10 min. før ringetid om morgenen). 

HB: eleverne ved tit allerede om morgenen, når der er syge klassekammerater og giver besked i skolen. 

JH: Det kunne tages op i klasseforældrerådet, at eleverne giver hinanden besked, så kammeraten kan give det videre 

til lærerne. 

3.Trivsel: herunder konflikthåndtering, kommunikationsplan, handleplaner 

4.Evalueringsskemaer og feedback 

HP/JH: hvordan kan forældre bedst ”hjælpe” barnet ift. egen læring og få dette italesat ved skole-hjemsamtaler? 

Lærernes forklaring om ”pilenes længde” fornemmes ikke altid at være indlysende og informerende nok. Kritik af at 

feedback/ forklaring på en pils længe fra læreren ”pilen er ikke længere, fordi vi ikke har gennemgået emnet” er ikke 

tilfredsstillende for forældre. Kan der forbedres noget, så skole-hjemsamtalerne føles mere meningsfyldte? 

Drøftelse og diskussion omkring de ”stadig nye evalueringsskemaer” og evalueringskulturen og udviklingen også i DK i 

det hele taget.  

Skolen har flere gange sendt tanker, erfaringer, kritik mm. omkring evalueringsskemaerne til skoleforeningen. FB 

sender skolens sidste ”brev” med som bilag til referatet. 

Evalueringsskemaerne blev godkendt af Fællesrådet (FR). Det kunne tænkes, at SR formulerede kritik ift. 

evalueringsskemaerne til Skoleforeningen og også at denne kunne tages med til FR. 

FB: til skole-hjemsamtalerne skal der bl.a. tales om ”det næste skridt” for at opnå et fastlagt mål for den enkelte elev. 

Som et ønske fra forældre blev nævnt at bruge kommentarfeltet noget mere. 

JH: Var det en mulighed for at skolen afholdt skole-hjemsamtaler i fx november, for at eleven kunne arbejde på at 

komme i mål med næste skridt? 

FB: Det er en mulighed. Også dette punkt tager vi med til næste PR-møde. 

FB glemte at præsentere Angelina som nyt medlem af SR, som skolens nye lærerrepræsentant. AD fortalte lidt om sig 

selv og medlemmerne præsenterede sig. Velkommen til dig, Angelina. 

5.Nyt fra skolen: 

FB: Vi er kommet godt fra start efter sommerferien. Der blev indskolet 44 nye 1.klasses elever. I alt har vi 202 elever. 

På lærersiden kan fortælles, at Signe Braun har fået 16 ugentlige skematimer i dette skoleår, det er vi meget glade for. 

Jasmin Weidner-Paulsen har stadig orlov til d.1.1.2022. Hendes timer bliver p.t. læst af Signe Braun med 9 timer og 

Monique Heldt, lærerstuderende på 4. årgang, ligeledes med 9 timer. 

Skolehverdagen er blevet en smule mere almindelig. Vi må afholde fysiske møder (ift. de tre G’er), lærerne må komme 

på kursus. 

Kor og band er lige startet op. Koret må kun synge udendørs, men Inga laver så indtil da også andre musikaktiviteter. 

Ligeledes håber vi, at eleverne lige så stille igen kan komme til teater, koncerter og andet, vi har fx lige tilmeldt alle 

klasse til forskelligt teater. Vi må se, hvad der må gennemføres. Et planlagt boldstævne med flere skoler til næste uge, 

kan fx desværre ikke gennemføres. 

Stillingen som pædagogmedhjælper med ca. 20 ugentlige timer er genopslået nu for 3. gang.  

Corona og skolehverdagen: fortsat mundbindspligt indendørs og testning 2x om ugen. En positiv selvtest betyder, at 

eleven skal få lavet en PCR-test ved lægen. Ved en coronasmittet elev har vi fået at vide, at det ikke mere er hele 

klasser, der skal sendes i karantæne med kun siddenabo og nærmeste legevenner i fritiden, alligevel er det stadig 

udelukkende sundhedsmyndighederne (Gesundheitsamt), der overtager ved smitte på skolen og beslutter, hvad der 



sker. Ingen mundbindspligt udenfor og kohorterne er ophævet. Det er vi glade for, da eleverne så igen kan være ude 

og lege på tværs af klasser og årgange, fx har 1. klasses eleverne igen fået en skoleven fra 5. eller 6. klasse og alle 

elever må benytte de forskellige udeområder. 

Alle elever har fået udleveret et dokument, der fortæller at eleven bliver testet 2x om ugen via skolen. 

6.Skolens nys skolesocialarbejder 

Hun hedder Carlotta Habild (CH) og er desværre forhindret og kan ikke være her i aften. FB har lagt kontaktdata ud, 

som forældrene også har fået til forældremøderne. PPR vil udgive en folder for skolesocialarbejdernes arbejde og mål 

og flere informationer. FB sender den ud, når den er klar. Hun er siden 1.8.2021 ansat ved PPR (pædagogisk 

psykologisk rådgivning) og skal have virke her på skolen i Harreslev, på Hanved og Jaruplund Danske Skole. Aftalen 

med PPR er, at hun foreløbigt starter op på fuldtid her hos os i Harreslev. Senere vil det evt. udvikle sig til faste dage 

her i Hareslev og 1 dag på hver af de andre to skoler, det ser vi. Vi ser frem til et godt samarbejde og til mange gode 

tiltag og hjælp fra Carlottas side. PPR har ikke en konkret arbejdsbeskrivelse for hende. Jobbet er nyt for hende og det 

er nyt for os, så lige for tiden er vi i fællesskab ved at udvikle konkrete mål og opgaver. Hun taler og lader sig inspirere 

af andre skolesocialarbejdere på de danske skoler, men vi har allerede opdaget, at der er en forskel, om man er ansat 

ved fx Flensborg by, i kredsen SL-Fl/ Rendsborg Eckernførde. Hun tager sig af den sociale trivsel og er der for både 

eleverne og for forældrene. Der vil være et tæt samarbejde med PPR, politiet og andre organisationer.  

Opstart: Hun har været i klasserne ikke kun for at præsentere sig og gøre eleverne opmærksomme på, at de kan 

opsøge hende ved alle mulige slags spørgsmål og udfordringer, men også for at observere deres indbyrdes ageren i 

undervisningssituationer. Vi har valgt de kreative fag samt idræt i første omgang, det gav mest mening for os. CH er 

med ude i alle frikvarter både for at opbygge relationer til eleverne, for at observere leg og færden, og vi har planlagt 

at hun igangsætter en legepatrulje. Den går ud på, at frivillige elever får en ”uddannelse” i at sætte lege i gang i 

frikvarterene med CH som tovholder. Hun erstatter selvfølgelig ikke gårdvagterne. Vi bruger hende også helt praktisk 

for tiden som hjælpende hænder ved omklædning i idræt ved de mindste, for enten at ringe hjem ved glemt 

”Selbstauskunft”/ eller holde opsyn med klassen mens læreren ringer hjem. Lige nu er vi i fællesskab i gang med at 

planlægge et forløb omkring en elev/ elever for at øge selvværd og finde frem til elevs/ elevernes styrker. Endvidere 

vil vi i fællesskab udvikle et årshjul med emner som evt. mobning, styrker, sprog på skolen, brug af mobiltelefon og 

andre sociale medier mm, som skal gennemføres på de forskellige årgange. 

Hun har deltaget i så mange forældremøder som muligt for at præsentere sig og invitere forældrene til at henvende 

sig til hende ved udfordringer i hjemmet, spørgsmål eller alt muligt andet omkring barnet. Kan hun ikke selv gå ind og 

hjælpe, så kan hun hjælpe med at finde de rigtige organisationer. 

CH har i 1. omgang fået et kontor i huset på skolegården til sit skriftlige arbejde, samtaler og møder. Vi håber meget, 

at hun kan få et kontor meget tættere på eleverne, når vi får en tilbygning. 

7.Datoer til samarbejdsrådsmøder 

30.09.21 alle møder er kl. 19.00 

29.11.21  

08.03.22  

Dato for det store forældremøde (uge 12 (ikke tirsdag) eller uge 13) aftales til næste møde, da MG taler med Bo (SSP-

konsulent), om/hvornår han har tid til at deltage. Sidste år blev vi nødt til at aflyse hans oplæg mm pga. corona. 

02.06.22 

31.08.22 (1. møde i nyt skoleår)  

 

8.Nyt logo 

Punktet udskydes til næste SR 

9.Status byggeri/ ombygning 

FB: status fra Dirk Clausen (leder Teknisk afdeling på Skoleforeningen) 

Indkørsel: ansøgningen til kommunen var sendt afsted, den blev så trukket tilbage igen. Det skulle være en formsag, 

for at få tilskud. 



FB skal undersøge, hvem har søgt om tilskud, hvor er vi henne nu. 

Ombygning/ tilbygning: Der er fundet en arkitekt: Rimpf fra Eckernförde. Alt er afleveret til dem – de tager sig af bl.a. 

undersøgelse af jordbund og afvanding, saneringsundersøgelse, rumprogram.  

Skal udliciteres (EU-licitation): fagingeniør for el og vand 

Videre proces: firmaet kommer med en idé og et udkast – samtale med DC og FB – der skal laves ”ein Vorentwurf” – 

sammensættes et lille udvalg (vi har aftalt at Mario og Simon er med fra forældrenes side) – aftale mødedatoer i 

første omgang. 

Snak om, at det er meget utilfredsstillende, at vi har så store udforinger ift. plads til alle 12 klasser til næste skoleår, 

når processen og nødvendigheden om en tilbygning allerede blev nævnt tilbage i 2016. 

Skolen mangler et klasselokale til næste skoleår: eventuelle muligheder: lokaler på BoU-huset, blå sal, vandreklasse, 

matriklen i Kobbermølle… 

Skolen mangler endvidere plads på lærerværelset, lærerforberedelse, pædagogisk værksted. 

HB/AD: lærerne har sendt noget til Driftsrådet og Lærerforeningen ift. arbejdsmiljø/belastning pga. for lidt plads på 

lærerværelse og til lærerforberedelse. 

SH: Hvad kan SR gøre for at presse på? Kan pressen informeres? Kan forældre og elever demonstrere? 

EC og FB tager kontakt til skolekontoret/ Skoleforeningen snarest for igen at gøre opmærksomme på problemet og 

være på forkant inden skoleårets start til august 2022. 

10. Nyt fra FR:  

intet nyt 

10.Eventuelt 

FB: Mario sendte en mail d.20.8, hvor han foreslog at ”stikke hovederne sammen” dagen inden SR-mødet. Vi fra 

skolen gik ud fra, at det kun var tænkt til forældrene, derfor kom igen lærere til møde på Essbar. Hvad er målet med 

mødet forinden? 

MG: at få talt om punkterne til SR-mødet inden mødet, så der kan frigives tid, da diskussioner blandt forældrene er 

taget på forhånd og at tale om nye punkter til kommende SR-møde. 

AD: frembragte et ønske fra PR, om at SR vil være med til at formulere en ”madpolitik/ princip om madpakker”. Det vil 

SG gerne tage op som et emne. 

Der blev drøftet at det evt. giver god mening, at SR lavede underudvalg, der beskæftigede sig med konkrete 

emner (fx princip om madpakker). 

JH: Spurgte igen indtil mulighederne for at tilbyde svømning på skemaet.  

FB: skolen får ikke tildelt timer nok, svømning kræver to lærere. Som nævnt før, er der skoler, der kan 

”finde” timer fra læringsgruppen. FB undersøger muligheder og emnet tages op igen til næste SR-møde. 

Desværre blev mødet flere gange afbrudt af alarmen, det er FB ked af. 

Næste møde: 30.09.21 kl. 19.00 blå sal 

 

 


