
Referat samarbejdsrådsmøde torsdag d.30.09.2021 
 
Tilstede: Mario Gottburg (MG), Helle Petersen (HP), Kirsten Ravnskjær (KR), 
Melanie Tessin (MT), Simon Horn (SH), Angelina Dürkop (AD), Holger Bruhn 
(HB), Ellen Christensen (EC), Franziska Becher-Heidemann 
Marie Werngreen (MW), Antje Rohde (AR) 
 
1.Godkendelse af dagsorden (MG): dagsorden blev godkendt 
 
2. Nyt fra skolen (EC, FB):  

• Referatet fra sidste møde: FB har fået én tilbagemelding om, at referatet 
kan godkendes. Referatet kan først komme på hjemmesiden, når det er 
godkendt. Mario foreslår at alle melder tilbage pr. mail og at der sendes 
en reminder ud efter en uge. Simon var talsmand for at referatet først 
godkendes ved næste møde og efter lidt debat blev det vedtaget. 

• Henvendelse fra en forælder ift. årsplaner. Spurgt ind til, om/ hvordan 
man som forældre kan få adgang til lærernes årsplaner. FB har meldt ud, 
at de er tilgængelige ved forældrehenvendelse. Problematikken blev 
drøftet og man blev enige om at lærerne skal blive bedre til at melde det 
ud til forældremøder. 

• Der er ikke meget nyt siden sidste møde.  

• Carlotta er kommet godt i gang. Hun fører jævnligt samtaler med elever 
både spontane og planlagte, deltager i trivsel forløb om følelser i 1.a, er 
ved at udvikle forløb om mobning,  

• Fotografering på skolen med firmaet Raabe. 

• 5. klasserne gennemførte cykelprøven 08.09.21. 

• Skolen har afholdt intern rundboldstævne, da fællesstævnerne måtte 
aflyses. 

• 4.-6. klasses elever har været i teater på Oksevejens Skole (arrangeret af 
SSF) og 1.-3.klasserne skal afsted i november. Det var dejligt, at eleverne 
igen kunne opleve noget andet, det krævede, at selvtestning skulle 
skubbes i den uge, men alle huskede det og kom afsted.  

• Der er blevet afholdt de obligatoriske fagudvalgsmøder, 
hygiejnebelæring for alle ansatte, lærerne har deltaget i en pædagogisk 
dag om Share point og de mange muligheder. 

• Der er blevet gennemført de obligatoriske/ og frivillige læse og 
staveprøver samt tests i matematik (Fælles evaluering). Resultaterne er 
ved at blive tastet ind og Skoleforeningen kommer med en opgørelse for 
den enkelte klasse. Som alle andre år, vil alle forældre vil blive 
informeret med tilbud om at drøfte elevens resultat, og forældre til 
elever med udfordringer eller andet vil blive kontaktet af faglæreren. 



• Inga Boysen-Schwarzer har søgt om og fået godkendt nedsættelse af 
arbejdstiden. Vi er i dialog med Skoleforeningen og DR hvordan vil finder 
en lærer, der kan læse timerne. 

• FB har deltaget i den 1. Workshop med emne ”Achsen- und 
Knotenpunkte” i forbindelse med ”Städtebauförderung“ på Borgerhuset. 
Formålet er at give bybilledet et løft, styrke sammenholdet og forny 
infrastrukturen i kommunen. 1. workshop drejede sig om bl.a.a veje, 
fortove, cykelstier, busstoppesteder,  
E-mobilitet. Næste workshop, hvor skolen bliver inviteret og FB tager 
med finder sted 22.10.21 kl.16-20 med emnet ”Die grüne Lunge”. Er der 
en forælder, der vil tage med? 

• Fredag d.1.10.21 er der planlagt fælles motionsløb for alle i Frueskoven. 

• Også efter en 3. ansættelsesrunde kunne der ikke findes og ansættes en 
pædagogmedhjælper til skolen. Heike Lippert (specialpædagog) 
fortsætter på skolen med 20 timer med ansvar for skolens elever med 
omfattende indlæringsvanskeligheder (GE-elever). 
 

Svømning på skemaet: Der skal altid være to lærere/voksne med i 
svømmehallen, en uddannet svømmelærer og begge voksne med aktuel 
bassinprøve. For hver 15ende elev skal der være en lærer/voksen – dvs. 3 til 
hold over 30 elever. 
FB har endnu engang forhørt sig ved forskellige skoler ift. hvordan disse får 
timer til at kunne tilbyde svømning. 
FB forklarer kort proceduren omkring tildeling og fordeling af lærerskematimer. 
Skolen får umiddelbart de timer skolen skal bruge. Der er nøje fastlagt hvor 
mange undervisningstimer klasserne skal have på de forskellige årgange. For to 
år siden fik vi ikke de timer med pga. besparelser to timer mindre, og 1. 
klasserne skulle sammenlægges i idræt med 30 elever. 
Skolen har i år fået tildelt 290 timer plus 4 deletimer (fordi vi har store 1. 
klasser på 21 hhv. 24elever) samt 21 timer til specialundervisning og 18 timer 
til elever med generelle indlæringsvanskeligheder (L-elever). Deletimerne 
skulle bruges til sløjd (lovkrav med hold med mere end 19 elever) Vi manglede 
4 timer til at kunne lave en deling i sløjd og håndarbejde, dem har vi søgt om og 
efter længere forhandling fået godkendt. 
Tildeles der deletimer til store klasser, så kan skolen i samarbejde med SR selv 
bestemme, hvor timerne skal bruges/ delingen skal være. 

- Jørgensby Skolen (FL), Gottorp Skoler (SL), Jes Kruse Skolen (Eckernførde) 
finder timer, da de kan bruge L-timer (tildelte timer fra læringsgruppen) 

- Oksevejens Skole: har i flere været heldige og kunne indkalde en 
medarbejder fra SFOén, der havde en bassinprøve. Det var nær ikke 
lykkedes i år, da medarbejderen ikke stod til rådighed, men de havde 



fået tildelt 2 deletimer til sløjd (der skal deles ved hold over 20 elever), 
som de ikke skulle bruge alligevel, da en elev forlod skolen og sløjdholdet 
ikke skulle deles mere alligevel (19 elever i klassen). 

- Cornelius Hansen skolen tager to deletimer, som de har fået tildelt store 
klasser. 

Vi har taget emnet op til PR. der er svømmelærere på skolen, der godt vil 
kunne magte at tage også over 30 elever med i svømmehallen. Er der mere end 
30 elever, skal nogle evt. forblive på skolen og følge en anden klasse, sidde på 
bænken i svømmehallen (en lærer mente, at der må være 30 elever i vandet 
men flere i hallen, det skal undersøges endnu). Vi har talt om skolens 4. klasser, 
der evt. kunne tilbydes svømning – 2022 vil der være 32 elever, 2023 XX elever, 
2024 45 elever…. 
 
Tilbagemeldinger fra PR:   SR kunne se problematikken, men da svømning er 
en del af idrætsundervisningen, synes de at det var forkert, at der er så stor 
forskel på skolerne i SkoFo. Marie vil tage det med til næste styrelsesmøde for 
at få en generel snak om, hvordan deletimer fordeles og hvordan lærerplanen i 
idræt overholdes, idet vandaktiviteter er en del af idræt. 
 
Holger orienterede om at vi har drøftet emnet kommunikation og lektier på et 
PR møde. Efter kvartalsmøder kan der meldes en kort info ud til forældrene. Vi 
tager det op igen til næste pr og træffer en beslutning. 
Mht. lektier 1. og 2.klasse bruger vi afkrydsning i bøgerne. Det fungerer også 
godt for Børne og Ungdomshuset. Fra 3. -6. klasse bruger vi lektiebog. 5.og 6. 
klasse kan også bruge mobiler til at tage et billede.   
Helle super ide med info efter kvartalsmøderne og at info omkring lektierne er 
vigtige for at forældrene kan hjælpe og tjekke. 
 
3. Evalueringsskemaer og feedback (FB): Skolerne er af Skoleforeningen blevet 
bedt om at tage punktet ”Evaluering – fra læreplan til evalueringskultur” på 
dagsordenen til et SR-møde i 2021, vi blev også bedt om at invitere FR-
medlemmer til dette møde (FR-medlemmer er hos os jo i reglen altid inviteret 
til SR-møder) og at sende den del af referatet, der omhandler drøftelser vedr. 
evalueringskulturen fra mødet, til Skoleforeningen 
Vi bliver bedt om at drøfte følgende: 

1. Hvor lykkedes skolen med at kombinere halv- og helårsevalueringen som 
½ årlige aktiviteter og den løbende evaluering, hvor elever involveres. 
Hvor er der stadig udviklingspotentiale? 

2. Hvordan er skolens skole-hjemsamarbejde? Hvad kan være næste skridt i 
udviklingen af samtalerne mellem skole og hjem? Hvordan involveres 
eleverne i samtalerne? 



3. Hvor vurderer I det største udviklingspotentiale ligger i forhold til at vi 
kommer i mål med evalueringskulturen? Nævn gerne 2- ting? 

4. hvor placere I jer som skole på en skala fra 1-5? Hvor 5 er at være i mål. 
Hvad siger forældre, personale og leder? 

5. Hvad skal der til for at vi bevæger os op ad på skalaen? Hvad kan være de 
næste skridt? 

Dette punkt tages op til næste møde.  
 
4. Nyt logo (EC, FB): Skolen skal have et nyt logo, og der kom forskellige bud, 
om at man først skal arbejde med værdier på skolen. Enkelte mente ikke, det 
var nødvendig, andre igen mente at logo skal være enkel og i glade farver. Der 
nedsættes en lille arbejdsgruppe der består af Franzi, Angelina, Holger og Ellen, 
der udarbejder et forslag til lærerne, hvordan de kan motivere eleverne til at 
være med til at designe et nyt logo. Målet er så alle elever designer uf fra de 
samme forkundskaber. 
 
5. Status byggeri (FB):  
Mandag 13.09.21 har arkitektfirmaet sammen med Dirk Clausen fået en 
rundvisning på hele skolen samt udearealerne af FB for at danne sig 1. indtryk 
ud over at have kigget på byggeplanerne af skolen. Det tog godt 2 ½ timer, og 
firmaet var meget interesseret. Firmaet har fået tilsendt skolens rumprogram 
fra 2019, vi blev bedt om tilføjelser/ ændringsforslag/ nye ideer mm. Dem er FB 
ved at samle. 
Indkørsel: Bauantrag blev trukket tilbage, da der ellers ikke kunne søges om 
tilskud mere, nu forligger der ”Förderantrag”. 
SH forespurgte om FB havde hørt noget om, hvornår i processen byggeudvalget 
vil blive inddraget. Det ved FB ikke på nuværende tidspunkt. Og ligeledes blev 
tidsplanen for brandtrappen også drøftet. 

 
 
6. Madpolitik på skolen (FB): PR havde bedt om, at SR er med til at nedfælde 
en madpolitik ift. madpakker/ pausekiosk og andet. HP vil gerne lave et oplæg. 
 

6. Nyt fra Fællesrådet: Sidste møde var et meget stille møde.  På 
børnehaveområdet blev der lavet en trivselsundersøgelse bland 
børnene. Der var workshop om skoleforeningens vedtægter /struktur i 
forskellige arbejdsgrupper og sidst også evalueringsskemaerne og 
processen omkring det.   På de regionale møder var der også et stort 
punkt om fritidsområdet. 
Forslag til en evt. ændring af navnet ”Dansk Skoleforening… ”, hvor 
daginstitutionerne medtænkes modtages gerne. 



 
8. Eventuelt: 
FB er ved at undersøge hvad ”Skoleintra” koster. Overvejer evt. at købe licens 
indtil Skoleforeningen får sit eget ift. digital strategi 
 
Næste møde: mandag d.29.11.21 kl. 19.00 på lærerværelset/ blå sal (kan være 
den er optaget) 
 
Referant: Ellen og Franzi 
 


