
Harreslev-Kobbermølle Danske Skole Referat Samarbejdsrådsmøde  
d.08.03.22 kl. 19.00  
 
Tilstede: Mario Gottburg(MG, formand), Helle Petersen(HP), Simon Horn(SH), Christin König(CK),, 
Kirsten Ravnskjær (KR), Angelina Dürkop(AD), Ellen Christensen(EC), Franziska Becher-
Heidemann(FB), Melanie Tessin(MT) 
Afbud: Holger Bruhn, Martina Ulleseit, Nicole Godau 
 
1.Godkende referat fra sidste møde og dagsorden: enstemmig godkendt 
2. nyt fra skolen EC/FB: 
Dato til stort forældremøde!  Torsdag den 21. april 2022 klokken 19.00, vi prøver en hybrid løsning 
både fysisk og digitalt via BBB. 
Corona: Skolen har været hårdt ramt af coronasmitte i februar. I starten primært kohorte 1 (1.-
3.klasserne) og smittede lærere. EC og FB var også selv smittet, så Skolekontoret (EvOe) overtog 
ledelsen for to dage, hvorefter EC og FB igen kunne overtage ledelsen hjemmefra fra Homeoffice. 
Konsekvens: opfordring til forældrene om at beholde eleverne hjemme i uge 7. Testning alle 5 
skoledage hjemmefra i uge 7 og 8. 
Siden d.3.3.22 er alle restriktioner, bortset fra pligt om mundbind og 3 ugentlige tests, i forbindelse 
med corona blevet ophævet på skolerne i Slesvig-Holsten. 
Testpligten skal ifølge udmeldingerne fra ministeriet/ Skoleforeningen stoppe d.21.3.22 og 
mundbindspligten skal ende senest d.1.4.22.  
Efter d.21.3.22 skal der tilbydes 2 ugentlige frivillige tests hjemme for eleverne, og skolen skal stille 
testsæt til rådighed og udlevere til alle elever. 
Vi har en del syge lærere for tiden. 
Mario gav udtryk for, at det var fundet gode løsninger under den hårde periode med megen smitte. 
Skolebygningen i Kobbermølle: er blevet taget i brug af ca. 30 elever fra læringsgrupperne fra 
Jørgensby Skolen. De har haft en god start. Men allerede i 2. uge fik de en grim overraskelse om 
morgenen, da der havde været indbrud og hærværk på skolen. 
De ”provisoriske” brandtrapper: er ved at være helt færdige. Nu afventer vi, hvornår dørene på de 
forskellige etager bliver lavet. Teknisk afdeling begrunder det med mangel af materialer. 
Arrangementer: Skole-hjemsamtaler blev afholdt delvis online og delvis fysisk. I februar blev et 
planlagt teaterbesøg aflyst pga. corona, ligesom idrætsarrangementer er blevet flyttet. Derimod blev 
der afholdt fastelavnsfest for 1.-3. klasserne med lege og tøndeslagning. Det var en rigtig god dag 
med glade børn i festlige udklædninger. 
Nyt skoleår: 
Indskoling skoleåret 2022/23, der er tilmeldt 41 elever  
Forventet elevtal næste skoleår er på 223 elever fordelt på 12 klasser. 
Svømning: har været et emne til et styrelsesmøde, alle skolerne er blevet spurgt, hvordan de finder 
timer til svømning, vi venter nu på resultatet, FB har skrevet til kommunen og til Zentralschule, da 
det er dem, der fordeler tiderne i svømmehallen. Vi har ansøgt om 4 timer ugentligt, da skolens 
svømmelærere jo til efteråret havde sagt ok for, at tage til svømning med de to 4. klasser, selvom de 
tilsammen er over 30 elever (nogle elever vil så skulle sidde over og vente med at komme i vandet), 
vi planlægger videre 
Sløjd: Oksevejens Danske Skole kommer og låner vores sløjdlokale, og underviser i  sløjd 1 x om ugen, 
da de ikke har plads på skolen. 
 
Vi har søgt om en særbevilling på 7000 € til indkøb af inventar/nye skolemøbler, da vi skal have 
indrettet et klasselokale mere, det bliver i det nuværende billedkunstlokale. Møblerne skulle gerne 
kunne justeres i højden, da elever fra flere årgange skal kunne bruge dem og lokalet stadigvæk skal 
være faglokale for billedkunst. 
 
Pædagogisk råd: (AD) orienterede kort om båndforløbet. 



 
Helle: nyhedsbånd var rigtig godt og eleverne var meget interesserede. 
Mario+ Helle: spilbånd er også rigtig godt. 
 
3. Godkendelse skolens budget: 
Blokbevilling til kalenderåret 2022 mangler rengøringsmidler til matriklen i Kobbermølle. 
Der er afsat penge til dette i vores budget, de penge vi får tildelt ekstra, vil gå til undervisningsmidler. 
Bilag: skolens budget 2022 
Tirsdag eftermiddag kom den nye bevilling med øget bevilling til rengøringsmidler 
Simon spurgte ind til vedligeholdelse, om det også er forhøjet på grund af Kobbermølle. 
FB vi ændrer kontor udgifter og lægger differencen over på undervisning. 
FB deler nyt budget  
Simon: husk at få halvdelen af pengene ved it-indkøb også I-pads betalt af kommunen. 
FB: 11 I-pads stjålet i december Vi har ingen forsikring. 
 
Budgettet godkendt enstemmig. 
 
4. Status byggeri: (EC, FB)  
D. 13.12.21 var EC/ FB med til første præsentation sammen med arkitekterne, direktionen, 
Skolekontoret (EvOe, SP), Teknisk Afdeling. 
Der har været tre forskellige udkast i spil, som blev præsenteret. Efterfølgende var der diskussioner 
og tid til drøftelse. Evaluering på de tre udkast af parterne foretog vi hver for sig. Opsamling på 
evalueringen resulterede i, at der arbejdes videre med et udkast, hvor der skal bygges i et ”U”. 
Thomas Heyer fra TA har overtaget ansvaret for byggeriet, han meldte ud, at han har møde med 
arkitekterne d.28.2. Næste skridt er om ca. 4 uger vil arkitekterne komme med et nyt udkast med de 
tilskyndelser der har været i evalueringerne, og samtidig komme med et prisoverslag. Der skal 
arbejdes med ”den dyre løsning” i forhold til nye brusefaciliteter. 
Så snart der foreligger et mere konkret udkast kan SR inddrages. 
Der vil blive søgt om penge ved de forskellige steder/ Förderanträge, når omkostningerne er mere 
konkrete 
Intet konkret nyt om indkørslen. 
 
5. Nyt fra fællesrådet:  intet nyt. Det nye forslag om flere timer i indskolingen kommer på næste 
fællesmøde. Skal først drøftes i SR og besluttes om start til skoleåret 22/23 eller 2/24, derfor 
indkaldes til ekstraordinært møde. 

 
Ekstraordinært SR-møde torsdag den 24.3.22 kl. 19.00 online via BBB 
 
6.Evt.  ingen indkomne forslag. AD forespurgte, om forældrene synes, vi er blevet bedre til at gøre 
pilene i evalueringsskemaerne synlige. Forældrene gav udtryk for at det stadig er svært at linke 
pilene og samtalerne om barnets status sammen.  
Teams fungerede fint med hensyn til lektier. 
Mange synes, det var godt at børn i karantæne blev inviteret til at mødes på teams. 
Ros til lærerne at det fungerer meget bedre med Teams.  
 
Næste regulære møde: den 02.06.2022 kl. 19.00 

 


