
Harreslev-Kobbermølle Danske Skole Referat Samarbejdsrådsmøde  
d.29.11.21 kl. 19.00  
 
Tilstede: Helle Petersen(HP), Simon Horn(SH), Christin König(CK), Angelina Dürkop(AD), 
Holger Bruhn(HB), Ellen Christensen(EC), Franziska Becher-Heidemann(FB) 
Gæster fra Fællesrådet: Antje Rohde(AR), Marie Werngreen(MW) 
Afbud: Mario Gottburg, Julia Hofmeister, Melanie Tessin, Kirsten L. Ravnskjær 
Da formanden har meldt afbud pga. sygdom overtager Helle Petersen (næstformand) posten 
som mødeleder og ordstyrer. 
 
1.Godkende referat fra sidste møde og dagsorden: ok 
2. nyt fra skolen EC/FB: 
Corona: fra sidste uge onsdag d.24.11.21 gælder 3G for alle ansatte og dem der færdes på 
skolen. Dette bliver kontrolleret af ledelsen, alle ikke-vaccinerede skal aflevere et negativt 
testdokument fra et testcenter. 
I tilfælde af en smittet elev i klassen skal hele klassen samt klassens lærere tage en selvtest 
hver dag i 5 undervisningsdage, og alle skal bære mundbind (det gør vi jo allerede nu igen). 
Skal der foretages andet yderligere, så får vi besked fra sundhedsmyndighederne. 
Skolens julefester er aflyst. Klasserne julehygger om formiddagen. 
Der er bestilt testsæt, så alle elever kan teste sig 2x i juleferien.   
 
De ”provisoriske” brandtrapper er ved at være helt færdige. Nu afventer vi, hvornår dørene 
på de forskellige etager bliver lavet. 
 
Städtebauförderung: FB har d.22.10.21 deltaget i workshoppen ”Die grüne Lunge” på 
Borgerhuset i Harreslev. Workshoppen gik ud på, at finde idéer til endnu bedre udnyttelse af 
kommunens grønne områder i centrum. Interessant var her bl.a. at der var idéer om 
SchulCampus, hvor Zentralschule og HKDS ”flettes sammen” af de grønne områder, der 
ligger mellem de to skoler – Sportspladserne samt kolonihaveområdet.  
 
Der er i slutningen af oktober blevet indskrevet 45 børn til indskoling skoleåret 2022/23.    
 
Den 2.11.21. har 1.-3. klasserne været i teater i Slesvig via SSF. 
Flere klasser har afholdt Halloweenfester, haft ”biograf på skolen” og lanternefest. 
Flere lærere har været til 1.hjælps genopfriskningskurser.  
 
Den 4.11.21 har vi sammen med SSF og børnehaverne arrangeret og gennemført en ”Spil 
dansk- dag”. Selv om det regnede hele morgenen besluttede FB at gennemføre dagen. 
Sammen med børn fra kommunens danske børnehaver, skolens elever og mange voksne fra 
de forskellige danske foreninger, sang vi fællessange på Markedspladsen. Børnehaverne, 
skolen samt SSF havde hver valgt tre sange. Vi havde også inviteret borgmesteren, Heinz 
Petersen (kommunens borgerforstander) kom og overbragte en hilsen. Vi havde endda fået 
besøg fra to klasser fra Jens-Jessen Skolen i FL. Vi satser på at gentage dagen i 2022 og vil 
være endnu bedre forberedt ift. vejr og teknikken. 
 
Sundhedstjenesten har været på besøg d.5. og 12.11.21, og der var tilbud til 1. klasses 
eleverne, at der blev foretaget indskolingsundersøgelse, altså at blive målet og vejet, syns- 
høretestet, da denne undersøgelse var blevet udskudt pga. coronalockdown i foråret. 



 
”Den synlige skolepædagog” – som noget nyt afprøver fællesskoledistriktets skolepædagog; 
Julia Kortum, at være ”den synlige skolepædagog” en gang om måneden. Ellers kan hun 
”bookes” via PPR til trivselsindsatser mm.      
 
Lige inden efterårsferien blev EC og FB informeret om, at skolebygningen i Kobbermølle skal 
bruges til ca. 30 elever fra læringsgrupperne fra Jørgensby Skolen. Jørgensby Skolen har 
elever med meget store udfordringer, og de fysiske rammer på skolen er ikke gode nok til at 
tilgodese deres behov for trivsel og læring i skolehverdagen. Planen er, at alle 
læringsgrupperne fra Flensborg-området skal samles på Gustav-Johannsen Skolen, når den 
er færdigbygget, og der er plads. Det bliver nok sommer 2023. Vi er i god dialog med 
ledelsen fra Jørgensby Skolen, og vi fra HKDS vil altid kunne aftale noget, hvis vi skal bruge 
skolens matrikel i Kobbermølle.  Vi har bedt om, at Teknisk Afdeling ved Skoleforeningen 
overtager ansvaret for matriklen, når den ikke bruges af os til dagligt. 
 
Flere udtrykte skuffelse over informationsniveauet. 
Flere gav udtryk for, at der er positivt, at der igen kommer liv i skolen.              
 
I fredags d.26.11.21 har vi haft klippedag på skolen i 2. og 3. time og fået julepyntet skolen. 
 
Politiet har været på besøg i 1.a den 24.11. og besøger 1.b den 1.12.21. Emnet er ”sikker i 
trafikken”. 
Den 20.12.21 er der planlagt en dag i skøjtehallen i FL på Exe for 4. -6. klasserne. Der er 
bestilt busser. 
 
Pædagogisk råd:  
Tilbagemelding angående informationer til forældrene evt. efter kvartalsmøderne (AD, HB):  
Info omkring forældreinformation i forbindelse med FællesEvaluering: 
Tilbagemelding skal ikke formaliseres, men lærerne skal blive bedre til at melde ud til 
forældrene, at man gerne må henvende sig.  Fælles information og vejledning i læse og 
stavetest sendes ud for alle i første omgang i dansk og tysk. Vi arbejder videre med 
matematik. 
Båndtid: fast tid 9.05-9.20 hele året til forskellige bånd. Vi har julebånd lige nu. Senere 
kommer nyhedsbånd og motionsbånd.  Morgensang er en del af båndtiden. Er der forældre, 
der har gode ideer, så giv endelig besked. 
 
3. Skoleforeningens vedtægter: 
Samarbejdsrådene er af Fællesrådet blevet bedt om en tilbagemelding på følgende åbne 
spørgsmål: 
”Har I input til indholdet i Skoleforeningens vedtægter?” Link var sendt ud forinden. 
MW: nyt udvalg fra Styrelsen og fællesrådet, nogle har spurgt ind til grunden til at SR ikke er 
med, derfor spørgsmål ud til SR.  
Nyt kunne f.eks. være hvem har beslutningen ved ansættelser, hvem kan sidde i Fællesrådet? 
Følgende blev drøftet: 

• Hvem får besked, når der er valg f.eks. til de folk, der ikke har børn i institutionerne 
længere? Ansatte kan ikke være med i Fællesrådet, er det ok eller skal man arbejde 
for at ansatte med børn i institutionerne også kan deltage i Fællesrådet? 

• Emnet blev debatteret- fordele og ulemper.  



• Formandspost lønnet/ ulønnet – er det noget der burde tages op? 

• Vægtning af daginstitutioner – evt. nyt navn – vil det gøre en forskel? 

• Distrikterne er ikke længere aktuelle. 
Yderligere input og idéer kan gerne mailes til Marie W., så vil hun tage dem med. 
 
4. Evaluering – fra Læreplan til evalueringskultur: 
Samarbejdsrådene er af Skolekontoret blevet bedt om drøfte dette til SR-møde i dette 
kalenderår og sende referat til Skolekontoret. Dette blev SR informeret om ved sidste møde i 
september 2021, og spørgsmålene blev gjort bekendt og er også sendt ud igen med 
dagsordenen til dette møde. 
 
Fælles drøftelse af hvordan skolen lykkes med evalueringskulturen med afsæt i følgende 
spørgsmål: 
  
1.Hvor lykkes I med at kombinere halv- og helårsevalueringen som ½ årlige aktiviteter og den 
løbende evaluering, hvor elever involveres? Hvor er der stadig udviklingspotentiale?   
Drøftet af skolens medlemmer af SR: Et udviklingspotentiale er, at eleven kan se 
sammenhængen mellem den daglige evaluering, testene og halvårsevalueringen, og hvad er 
næste trin. Lærerne vil gerne gennemføre elevevaluering, men mangler reel tid til at evaluere 
med hver enkelt elev og sideløbende have ansvar for resten af klassen. Ligeledes mangler der 
tid til at kunne sætte individuelle fokusmål sammen med eleven.  
 
2. Hvordan er jeres skole-hjemsamarbejde? Hvad kan være næste skridt i udviklingen af 
samtalerne mellem skole og hjem? Hvordan involveres eleverne i samtalen?  
Regelmæssig kontakt er vigtigt  
SH: Er det på tide at få undersøgt, hvor mange forældre der egentlig er glade for de 
nuværende eva- skemaer? 
MW: Det er kommet for at blive, lad os snakke om hvordan skemaerne bedre kan forstås.  
HP: Dialogen er altafgørende.  
FB: Eleverne inviteres altid med til samtalerne og involveres især ved samtalerne om de 
personlige og sociale kompetencer. Der er dialog med forældrene forinden, hvis der er 
udfordringer.  En idé var at holde skole-hjem-samtaler til efterår og så halvårsevalueringen 
med hjem ved halvårets slutning. Skole-hjem-samtale igen i foråret og helårsevaluering til 
sommer. 
SH: I DK holdes der samtaler og ingen skriftlig evaluering. 
MW: Gode samtaler kan ikke erstatte den skriftlige evaluering, da den er et tysk lovkrav. 
CK: Foreslår at evalueringsskemaerne, pilenes betydning gennemgås ved 
klasseforældremøder i starten af skoleåret, og der gives plads til spørgsmål om selve 
opbygningen af skemaerne der. 
 
3. Hvor vurderer I det største udviklingspotentiale ligger i forhold til at vi kommer i mål med 
evalueringskulturen? Nævn gerne 2-3 ting.  
FB: fælles sprog blandt alle brugere. At eleverne forstår at den daglige evaluering hænger 
sammen med skemaerne, og at give implementeringen mere tid.   
SH: udsagnene kunne simplificeres og gøres mere forståelige. 
 
4. Hvor placerer I jer som skole på en skala fra 1-5? Hvor 5 er at være helt i mål. Hvad siger 
forældre, personale og leder?  Vi er på vej- mellem 2 og 3. 



 
5. Hvad skal der til for at vi bevæger os op ad på skalaen? Hvad kan være de næste skridt?   
Se pkt. 2 og 3 
 
5. Nyt logo: 
Vi havde jo dannet et lille udvalg: AD, HB, EC og FB. Vi har udarbejdet følgende til inspiration 
til klasselærer/ billedkunstlærer, se bilag. Vi vil gå i gang forår 2022. 
Udkastet blev rost.    
 
6. Nyt fra fællesrådet:   
Der har ikke været noget møde siden sidst. 
 
7. Byggeri:  
FB var ”på tur” med arkitekterne og Dirk Clausen i efterårsferien, forinden havde de været 
her på skolen og set på forholdene. Den dag var vi på Gustav Johannsen Skolen og Cornelius 
Hansen skolen for at se på deres til- og nybygninger for at blive inspireret. Den 13.12.21 er 
EC/ FB inviteret til første præsentation.     
SH: fint at tegninger og nogle licitationer er ved at være på plads, men hvad med pengene, er 
det ved at være på plads? Helle spørger ind til indkørslen. 
FB: undersøger ift. indkørsel. Økonomi kommer sikkert på plads, når tegninger mm er 
færdige og der kan regnes på det. FB spørger ind til det. 
 
Til næste skoleår har vi 12 klasser på skolen. Vi bliver nødt til at inddrage billedkunstlokalet 
som klasselokale for en af de kommende 1. klasser. Dermed har vi på skolen ingen faglokaler 
mere. 
 
Forespørgsel fra Oksevejens Skole: brug af sløjdlokalet fra næste skoleår, da skolens 
sløjdlokale skal ombygges til lærerværelse/ lærerforberedelse. Vi har kapacitet til at elever 
fra Oksevejens Skole kan undervises i sløjd i Harreslev. 
 
8.Evt. 
AR: har ikke fået sidste referatet. Mødedato til SR-møderne står ikke på hjemmesiden så 
andre forældre kan se det. 
FB: tager sig af det. 
SH: Kan vi arbejde videre med svømning til næste år? 
MW: svømning og deletimer tages op til næste styrelsesmøde. 
FB: vi arbejder på det. 
FB: Er det ok, at solen giver penge til gave til HKUF’s jubilæum? De fejrer 100 år i december 
21. Ja 
 
Næste møde: 8.3.2022 kl. 19.00 


