
Samarbejdsrådsmøde d. 12. december 2017 
Harreslev Danske Skole 

Til stede:  Sam-/Fællesrødder: Marie, Jens, Daniela, Therese, Anja, Simon, Nina, Danyel stødte 
til senere. 

  Skolen: Lasse, Vibeke, Sandra 
Afbud:  Søren  
Mødeledelse: Marie i egenskab af næstformand  
Kage:  Tak til Maries patient for dagens kage!  
Referent:  Nina 
Start:   Kl. 19 

 
1) Valg af referent 

Ninas tur, jævnfør rækkefølge besluttet ved første møde, efter efternavn, startende bagfra 
 
2) Godendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes. 
 
3) Godkendelse af referat fra seneste samrådsmøde 4.10.2017 

Referatet godkendes uden kommentarer. 
 
4) Orientering fra skolelederen 

a. Julefesten forløb fint, dog meget trangt under de små klassers arrangement med 300+ 
bænkede gæster. Udsigten til stigende elevtal gør, at der må tænkes nyt fsva plads.  
Forslag fra Lasse via input fra en forældre: Næste år stilles stole i salen som i teater, 
uden borde, nederst i salen står juletræet, kaffe og kage anrettes i blå sal på 
buffetborde, og i pausen defilerer forældre ind og ud og står med kaffen det kvarter. 
Afstemning: forslaget vedtages enstemmigt. 
Økonomi: Der blev indsamlet 300,05 Euro i skolekassen, kuverten overdroges kasserer 
Danyel, der indsætter på kontoen. Selve festen koster skolen 12-1300 Euro, og 
indtjening ved billetsalg er ca. 1500 Euro. Overskuddet overføres til skolens Union Bank-
konto. Kontoen tjener dels som mellemregningskonto, og dels bruges midlerne til 
forskønnelse (primært af skolegården), legeredskaber m.v., og tjener som buffer over 
for uventede udgifter. Konkret er de nuværende midler primært tænkt brugt som 
skolens andel i en kommende trafikregulering. Kontoen bruges f.eks. også til køb af en 
flaske vin som tak for frivilliges/andres indsats/hjælp til skolen, eller til fødselsdage, 
begravelser m.m. 
Lasses opfordring ved festtalen til, at forældre melder sig med teknisk eller anden 
kunnen som bidrag til skolens projekter har desværre ikke båret frugt. Pånær forslag til 
nævnte nyindretning af julefest, samt forslag om skilte med opfordring til forældre til 
større børn om ikke at køre ind ad indkørslen. 
Forslag fra Simon om, at der udskrives konkurrence blandt børnene om de bedste 
skilte, så initiativet og ordlyden kommer fra børnene selv, og ikke fra voksne.  

b. Vedr ansøgning om kommunale tilskud til Smartboards: Lasse har sendt brev til SSW-
fraktionen (Samrødder modtog kopi af brevet 9.nov, kopien er ikke dateret) og bedt om 
støtte ift en opblødning af tilskudspolitikken, hvor tilskud er betinget af, at skolen kan 
love, kun 5. og 6. klasser benytter boardsene. Dette hverken kan eller vil skolen, pga hhv 
lokaleknaphed, hvor lokaler ikke kan reserveres til kun 5-6. klasser, samt en holdning 
om, at også børn i 1-4 klasse bør have adgang til e-platforme i undervisningen. 
SSW/Bjørn har meldt retur, at spørgsmålet er blevet taget op på SSWs klausurmøde, og 



at de gerne støtter en opblødning. Dog anses det for bedst at afvente en diskussion på 
kommunalpolitisk plan til efter de forestående valg i maj 2018. 
Konklusion: Skolen søger om støtte fra kommunen til smartboards, SSW er orienteret 
og varetager sin rolle i det politiske efterspil.  

c. Næste års førsteklasse tæller pt 32 indskrevne børn. Der er rygter om, at 
Skoleforeningens trængte økonomi kunne resultere i en forhøjelse af klassedelings-
kvotienten fra 29 til et ukendt højere antal. Dette ville være problematisk både pga 
pladsforhold – nogle af skolens klasser kan ikke forsvarligt rumme så mange elever – 
men også af undervisnings-/pædagogiske årsager.  

d. De trafikale forhold i indkørslen til skolen bliver værre. Udsigten til større elevtal 
næste år og de følgende år, med de mange små i både nabo-børnehaven og skolens 
yngste klasser, der har fortrinsret til at blive kørt i skole, kalder på handling. Lasse har 
før efterårsferien afsendt forslag til skoleforeningen om kombineret trafiksortering, p-
område og undervisningsrettet vådområde, teknisk afdeling / Dirk har besøgt skolen og 
drøftet planer med Lasse, men siden har Lasse ikke hørt retur fra Skoleforeningen. 

e. Lærernes undervisnings-timetal forventes sat op næste år pga Skoleforeningens 
økonomiske stramning. Hvis dette sker, bliver det svært at finansiere en ny faglærer i 
musik. Bestræbelserne på skolen er a) at have fagfolk og linjefags folk på fagene, b) at 
have dobbeltbesætning, så fag ikke er for sårbare med kun en linjefagsunderviser, samt 
c) at prioritere stærke danskkundskaber og en god balance mellem sydslesvigske og 
rigsdanske kolleger. Vi ser gerne, at disse gode principper kan fortsætte. 

f. ”Undertid” og vikartimer: Kontekst: Lærere har for hver undervisningstime et specifikt 
tidsrum ”reduktionstid” tilknyttet, dvs tid afsat til andre gøremål relateret til 
undervisning af det specifikke fag. Hvis summen af undervisningtimer og 
reduktionerstimer ikke giver lærerens fulde månedlige arbejdstimer, skal de 
underskydende timer benyttes som vikartimer, og kun vikartimer. Der er dog ikke altid 
brug for det samme antal vikartimer, som der er reduktionstimer til rådighed = dårlig 
ressourceudnyttelse. Lasse har fået Skoleforeningens ok til, at Vibeke som den første 
lærer i Sydslesvig får lov til at bruge sine ”undertimer” til fagspecifik støttetimer frem 
for vikartimer. God ting! 

g. Der er kommet en ny personaletavle op i trappeopgangen, med fotos af alle.  
 
5) Planlægning af besøg til Dybbølskolen tirsdag 9. januar 2018. 

Der er samlet følgende fokusområder blandt skolens lærere, jævnfør Sørens mail af 5. 
december: 

 Økonomien omkring indkøb af programmer 

 Hvornår bøger kontra it-programmer 

 ”bring your own device”-udfordringen 

 Hvordan er supporten organiseret 

 Netpolitik/etik 
Tillægsspørgsmål foreslået af Danyel: har de erfaring med og/eller kan foreslå software 
specifikt rettet mod sproglige og kulturelle emner i grænseområdet, dvs dansk/tysk? 
Simon foreslår, vi besøger skolens spritnye pædagogiske lærecenter. Der samstemmes.  
Logistik: Blandt samrødder: 5 sikre, 2 usikre, dvs alle kan køre samlet i Maries bil.  
Afgang kl.18:15 fra skolen. Lærerne arrangerer sig selv.  

 
6) Opfølgning fra sidste møde 4.oktober 2017: 

a. Fundraising:  
Lasse: intet at berette endnu, da man først skal vide, hvad tingene koster, inden der kan 



søges. Vi hører nærmere.  
b. Udvidelse af skolen 

Lasse har sendt Skolens udbygningsplaner til Skoleforeningen før sommerferien. 
Direktøren har siden nævnt, at udbygningen gerne skulle være klar til skolestart 2019. 
Aspekter af udbygningsforslaget diskuteredes også ved ovennævnte besøg af teknisk 
afdeling, men heller ikke her har Lasse hørt mere retur. Hvis de nye lokaler skal stå klar 
til skolestart 2019, har vi travlt. Vi vil gerne diskutere de endelige planer til det store 
forældremøde 22. marts 2018, hvorefter der ansøges om diverse tilladelser, og 
byggeriet går i gang snarest, gerne medio 2018.  
Det besluttes, at Samrådet sender et brev med anmodning om reaktion for både 
udbygning og trafikal løsning til Skoleforeningen. Nina udarbejder oplæg.  

c. Opdatering af hjemmeside, herunder Samrådsmødedagsordener på hjemmesiden. 
Ej nået, da dagsorden jo først kom ud aftenen før mødedagen…  Men ellers er Lasse 
klar, så snart dagsorden modtages. Vi påregner, at indkaldelse inkl dagsorden under 
normale omstændigheder bør udsendes cirka en uge før mødet. I dette tilfælde har 
Søren været forståeligt ophængt.  

d. Uddeling af fødselsdagsinvitationer: Grundlæggende er alle enige om, at det er valgfrit 
og helt ok at invitere hele klassen eller at ”plukke”, og at det ikke er ok at uddele 
invitationer på skolen, når der plukkes. Diskussion af, hvorvidt det er ok at uddele på 
skolen når alle inviteres, der fremsættes argumenter for og imod.  
Foreslåede konklusion: Fødselsdagsinvitationer må kun uddeles på skolen, såfremt hele 
klassen inviteres.  
Afstemning: enstemmigt vedtaget.  

7) Formandens punkter som anført i mail af 11. december 2017 
a. Status på skolens udbygning: se ovenfor. 
b. Samarbejde med BoU 

Lasse forklarer nuværende samarbejde: når der opstår behov, dvs hvis et barn mistrives, 
tager BoU eller skolen kontakt til den anden. Ved mindre problemer tages ikke kontakt, 
også for at lade muligheden åben for, at barnet ikke låses fast i en fast rolle begge 
steder. Forældre kontaktes altid ved sådanne udvekslinger. Hvis BoU eller skole har 
mistanke om omsorgssvigt eller større problemer i hjemmet, der hører under de sociale 
myndigheder, kontaktes disse. Der er ikke en programsat udveksling mellem skolen og 
BoU, og dette er næppe nødvendigt eller ønskeligt.  
Generel enighed om, at som det fungerer nu, er fint: kontakt ved specifikke tilfælde. 
Forældre har ligeledes også et ansvar for at kontakte skole og/eller BoU ved behov.  

8) Evt. 
a. Marie: Hvor henvender man sig, hvis man ved, et barn mistrives? 

Skolens vej og eskalerings-vej: Klasselærer, der så kontakter Lasse, der ved behov 
kontakter PPR (Skoleforeningen). Hvis alvorligere, og udenfor PPRs virkefelt, kontaktes 
det tyske system, dvs egen læge, evt psykiater, mm, det følger så almindelig tysk praksis 
og lovgivning. Forældre kan på eget initiativ kontakte Skoleforeningens PPR direkte 
uden om skolen, eller koble sig på det tyske system direkte via egen læge.  

b. Lasse: emne til det store forældremøde? Gerne diskutere endelige planer for 
skoleudbygning og trafiksorteringsløsning.  
Simon stiller sig til rådighed til ved mødet at redegøre for ansøgningsprocessens gang 
på kommunalt plan, samt hvordan SSW kan støtte processen. 
Plan B for emne, såfremt udbygning forsinkes yderligere?  
Det aftales, at vi simrer videre over muligt andet emne. 

c. Kagebager til næste møde: Anja 



Referent til næste møde: Danyel. 
 
Mødet sluttede 20:45 


