
Samarbejdsrådsmøde d. 14. Marts 2018 

Harreslev Danske Skole 
Til stede: Sam-/Fællesrødder: Nina, Marie, Christin, Søren, Simon 

 Skolen: Sandra, Vibeke, Lasse 

Afbud:   Jens, Therese, Anja 

Mødeledelse: Søren 

Kage:  Anja 

Referent:  Christin 

Start:   Kl. 19 

 
1) Valg af referent 

Christin 
 
2) Godkendelse af dagsorden 

OK 
 
3) Godkendelse af referat fra seneste samrådsmøde 12. december 2017 

Referatet godkendes med kommentarer.  
Omformulering fra protokol Økonomi 
 
Overskuddet tilfalder skolen, da kontoen dels tjener som 
mellemregningskonto, og dels bruges midlerne til forskønnelse (primært 
af skolegården), legeredskaber m.v. Konkret er de nuværende midler 
primært tænkt brugt som skolens andel til en kommende trafikregulering. 
Kontoen bruges f.eks. også til køb af en flaske vin som tak for 
frivilliges indsats/hjælp til skolen, eller til jubilærer, begravelser 
m.v."  

 
4) Orientering fra skolelederen 

a. Meddelelser fra Lassse 

Lærermangel til næste skoleår 2018/2019 (specielt musik) 
Pga. sygdom bliver forårskoncerten aflyst. 
Road-show er den 22. maj på Højskolen 

Skoleintra:  Omkostninger til skoleintra ville ligge på 3240 euro i leje næste skoleår, - 
16 % af samlede midler til undervisning, - 18 euro per elev. Skolen har ganske enkelt 
ikke råd til at bruge penge på det i den størrelsesorden. Prioriteringen ligger på 
skolematerialer til eleverne.  
36 børn har DK-pas, 17 har dobbelt statsborgerskab svarende til 31% af eleverne.  
Lasse har sat et brev op til SSW om at få det kommunale tilskud fra kommunen forhøjet 
til ekskursioner og arrangementer. Lige pt. ligger det på 2.60 og 2.10 pr. elev. 
Lasse skrev også et brev til teknisk afdeling (Dirk Clausen) vedr. utætheder i taget over 
natur og teknik-bygningen. 
 

b. Budget 2018 til godkendelse (skolens blokstilskud): 
Budgettet er godkendt. 
 

c. Opfølgning på læreplaner:  
              Kommentarer sendt til skoleforeningen 

 
d. Stort forældremøde – Program:  



e. Hanne Christiansen fra PPR kommer for at fortælle lidt om arbejdet. Beretning fra 
skoleleder, samt formand og kasser fra samarbejdsrådet. Oplæg til løsning på 
trafikproblem. 

 
5) Planlægning af besøg til Dybbølskolen mandag d. 19. marts 2018, kl. 1830 

Følgende emner ønskes behandlet 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.   
Logistik:  
Søren kører fra skolen kl. 17.45, der er plads til 3 personer. 
 

 
6) Opfølgning fra sidste møde 12. december 2017: 

a. Vedr. ansøgning om kommunale tilskud til Smartboards 

Efter valget 
b. Næste års førsteklasse tæller pt 32 indskrevne børn. 

Stadigvæk 32 elever, det bliver 2 klasser. 
c. Udvidelse af skolen, herunder trafikale forhold  
d. Skoleforeningen har endnu ikke et koncept 
e. Opdatering af statistik for elevtal i de kommende år? 

Samtlige DK børnehaver har optage-stop for resten af året. Stigende antal af elever i de 
kommende år. 

f. Opdatering af hjemmeside 

Er påbegyndt. 

 
 
 
7) Formandens punkter  

a. Der er ikke indkommet forslag på e-mail. 
b. Politik for mobning: Har skoleforeningen og/eller HDS en officiel politik på området, og 

hvis ikke, har vi så brug for en? 

På skolen er der nul tolerance for mobning. Søren og Lasse fremlægger noget på skrift 
til næste møde. 

c. Politik for udsatte familier (f.eks. familier der ikke har råd til at sende børnene på lejr 
eller klasseudflugt). Har skoleforeningen og/eller HDS en officiel politik på området, og 
hvis ikke, har vi så brug for en? 

Man kan få tilskud fra kommunen, og man kan søge J. C. Møller fonden. 
d. Oprydning på skoles hjemmeside, f.eks. ”19.04.12  Tilmeldingstop” 

Er i arbejde. 
e. Opdatering af ”Forretningsorden for samarbejdsråd ved HDS”. Forretningsordnen er 

efterhånden 22 år gammel, og kunne måske godt trænge til et eftersyn. 
Søren og Lasse tager sig af opdateringen. Tages op på næste møde 



f. Er HDS bedre/dårligere end andre skoler i området? Findes der statistik/optælling af 
skolernes gennemsnitlige karakter, a-la: 
https://www.uddannelsesstatistik.dk/grundskolen/karakterer ? 

Det er svært at sammenligne skoler, og der findes ingen empiriske data, der er offentligt 
tilgængelige. Dog går den tilbagemelding skolen får fra Gustav Johansen-Skolen på, at 
skolens elever præsterer over gennemsnittet sammenlignet med elever fra andre skoler.  

g. Politik for differentieret undervisning og hjemmearbejde: Hvad findes der af tilbud til 
de stærkeste elever? F.eks. tilbyder skolen jo ”læse-skub” til de svageste. Er skolen 
en ”8-16 arbejdsplads”, eller skal der også læses lektier? 

Skoleforeningen har ikke afsat midler til specialklasser for de stærkeste elever, men 
lærerne er forpligtiget til at lave en intern differentiering i klassen for at tilgodese de 
stærkeste elevers faglige behov. 
Ja, der skal påregnes lektier stigende med alderen. Mængden vil være individuel 
afhængig af den enkelte elevs formåen. 
 

 
8) Evt. 

 

a. Er det nødvendigt at børn skal have lektier for i weekenden? 

Kan ikke helt udelukkes, men bør holdes på et minimum 

 
Kagebager til næste møde: Anja 

Referent til næste møde: Danyel 
 
 
 
 
 
 

https://www.uddannelsesstatistik.dk/grundskolen/karakterer

