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Referat af skolebestyrelsesmøde den 22.11.2018 kl. 18.30 – 20.30  

 

Mødested: Personalestuen  

 

Afbud:  

Morten D. Larsen, 

Sander Larsen, 

Morten Kolander 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordstyrer: Tom L. Kunstmann 
 

1) Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet den 23.10.2018 

 

Referatet blev godkendt. 

 

2) Efterretningssager 

 

a. Formand/næstformand 

 

Formanden informerede om formandsnetværk for skolebestyrelsen i 

Aabenraa Kommune, der har indkaldt til møde på Kongehøjskolen 

onsdag den 28.11.2018 kl. 19.10. 

Under punktet ”skolernes økonomi” er der deltagelse fra udvalget 

v. Kirsten Nørgaard, repræsentation af skolelederne (ledere fra 

Hjordkær, Løjt og Tinglev skole deltager) samt forvaltningen v. Lars 

Borst Hansen. 

 

b. Elevråd 

 

Elevrådet planlægger for tiden elevrådets juleafslutning i Agoraen. 
 

c. Skoleledelsen 

 

i. Ferieplanen for skoleåret 2018/2019 er godkendt. 

 

 

Forklaringer (afkortelser) 

TR: Tillidsrepræsentant 

AT: Arbejdstilsynet 

PR: Pædagogisk råd 

MED: Samarbejdsudvalget 

Dsa: Dansk som andetsprog 

Initialer: Erstattes fremover med navn 

PLF: 
Professionelle 

læringsfællesskaber 

UVM: Undervisningsministeriet 

DSE Danske Skolelever 

mailto:hojekolstrupskole@aabenraa.dk
http://www.hkolstrupskole.dk/
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ii. Udvalgets beslutning vedr. den solidariske model 

 

Den solidariske model blev vedtaget i udvalget. 

Modellen gælder fra den 1.1.2019. 

 

iii. Elevfraværet i skoleåret 2017/2018 

 

HKS´s elevfravær ligger på 5,2 %. 

Kommunens gennemsnit ligger på 5,3 %. 

Landsgennemsnittet ligger på 6 %. 

 

iv. It support på skolerne 

 

Skoleledelsen orienterede om 2 forslag til den fremtidige drift 

og support af it på skolerne i Aabenraa Kommune. 

 

Skolebestyrelsen v. HKS har gennem en årrække prioriteret 

udgifter til indkøb og support af it. I dag har skolen en 

velfungerende support. Dette gælder både den tekniske 

support, som skolen råder over ved at skolebestyrelsen har 

prioriteret ansættelsen af en it-tekniker, samt den 

pædagogiske vejledning af medarbejdere, som er en opgave 

der løses af lærere og viceskolelederen v. HKS. 

Begge dele fungerer.   

 

Skoleledelsen ved HKS er bekymret for konsekvenserne af 

forslagene.  

For det første gælder bekymringen den merbetaling 

supporten indeholder.  

For det andet gælder bekymringen skolens mulighed for 

fremadrettet at have det økonomiske råderum til at agere 

økonomisk ansvarlig. Når flere og flere udgifter bliver 

centralt fastsat og besluttet får dette indflydelse på skolernes 

selvforvaltning.    

 

v. Retningslinjer for faglig vejledning 

 

Skoleledelsen orienterede om ”retningslinjer for faglig 

vejledning” vedtaget i MED. 

 

Læringsvejlederne tager, med udgangspunkt i de nationale 

tests resultater samt andre test der er taget på årgangen, en 

drøftelse af klassens faglige kunnen. I samtalen byder 

vejlederen ind med forslag til supplerende materialer, 

sparring omkring elever der præsterer henholdsvis lavt og 

højt samt hvad der ellers måtte være relevant for klassens 

elever og lærere. 

 

Ifølge retningslinjerne tager inklusionsvejlederne - med 

udgangspunkt i den seneste trivselsmåling samt eventuelle 
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observationer - en drøftelse af klassens trivsel. I samtalen 

byder vejlederen ind med tiltag omkring trivsel og evt. anden 

sparring  

 

Samtalerne foregår 1 gang årligt i november-december med 

klasseteamet. Fasens skolelederrepræsentanter deltager.  

 

vi. Mulighed for det fremtidige aftalegrundlag i Aabenraa Kommune 

 

Skoleledelsen orienterede om møderække mellem DLF-kreds,  

skolelederforeningen i Aabenraa Kommune samt 

skoleforvaltningen vedr. mulighederne for en aftale vedr. 

håndteringen af lærernes arbejdstid i Aabenraa Kommune i 

fremtiden. 

  

d. Medarbejderrepræsentanter 

 

Medarbejderrepræsentanterne orienterede om positive  

tilbagemeldinger udefra vedr. skolens evne til at kunne inkludere 

ekskluderede elever med støtte i almenundervisningen.   

 

e. Øvrige 

 

- 

 
3) Flytning af skolebestyrelsesmødet 

 

Formanden beder om at skolebestyrelsen flytter mødet mandag den 

17.12.2018 til onsdag den 19.12.2018.  

 

Skolebestyrelsesmødet den 17.12.2018 flyttes til den 19.12.2018. 

Mødet begynder kl. 18.00 og varer ca. 1,5 timer. 

Kl. 19.30 holder de forældrevalgte, medarbejderrepræsentanterne og 

skoleledelsen juleafslutning, hvor elevrådsrepræsentanterne ikke 

deltager. 

 

4) Økonomi 

(kl. 18.45 – 19.10) 

 

a. Økonomirapport (Nettorapport) 

./. nettorapport 

 

Økonomirapporten blev gennemgået og drøftet. 

Skoleledelsen forventer, at budgettet holder. 

 

b. Tildelingsmodel til skole- og SFO drift 

Skoleledelsen gennemgår principperne i den gældende tildelingsmodel. 
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Aabenraa Kommunes fordelingsmodel blev gennemgået på 

baggrund af skolens budget 2018 og til dels 2019. Principperne for 

tildelingen og den socioøkonomiske model blev drøftet. 

 

c. Skolebestyrelsens budgetprioriteringer for budgetåret 2019 

Skolebestyrelsen fremkommer med ønsker til økonomiske prioriteringer i 

budgettet 2019. 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 22.11.2018: 
 

Skolebestyrelsen har følgende ønsker til budgettet. Ønskerne står i 

prioriteret rækkefølge: 

 

i. Indkøb af computere til eleverne i fase 2 jf. skolens plan for 

indkøb af it. 

ii. Etablering af et nyt personalekøkken i dele af den hidtidige 

personalegarderobe og det nuværende personalekøkken samt 

ny indgang til personalestuen fra kontorgangen. 

iii. Legeplads til de yngste (fase 1) 

 

5) Principper for skole-hjem-samarbejdet  

(kl. 19.10 – 19.40) 

 
Skolebestyrelsesmødet den 23.10.2018: 
 
Robuste elever 
Gæst på skolebestyrelsesmødet: Hanne Paaske Palle 
Emne: "Robuste elever" 
Kommunens AKT-konsulent Hanne Paaske Palle giver et oplæg til drøftelserne. 
Hanne Paaske Palle fortæller om trivsel, robusthed og elevoptimisme. Hun giver et bud på hvad der 
kendetegner god trivsel i en klasse og taler om forældrenes bidrag til den gode trivsel i klassen.  
Pædagogisk udviklingskonsulent Hanne Påske Palle leverede et godt oplæg vedr. emnet ”robuste 
elever”. 
 
Skolebestyrelsens beslutning den 23.10.2018: 
Hanne P. Palles power point vedhæftes referatet. 
På skolebestyrelsesmødet den 22.11.2018 drøfter skolebestyrelsen oplægget. 
På skolebestyrelsesmødet den 22.11.2018 reviderer skolebestyrelsen principperne for skole-hjem-
samarbejdet v. HKS.  
 

Skolebestyrelsesmødet den 22.11.2018: 

 

Skolebestyrelsen drøfter og reviderer principperne for skole-hjem-samtalerne. 

 

./. Principper for skole-hjem-samtaler 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 22.11.2018: 

 

Punktet udsættes til næste møde. 
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6) Skolebestyrelsens tilsyn:  

Vikarer på HKS 

(kl. 19.40 – 19.50) 

 
Skolebestyrelsesmødet den 24.9.2018: 
Skolen orienterer om procedurer og bemanding i forbindelse med vikardækningen på skolen. 
Orientering og drøftelse. 
 
Skoleledelsen orienterede om praksis: 
Skolen vikardækker kendt og akut opstået fravær med tilkaldevikarer. Skolens tilkaldevikarkorps består 
i indeværende skoleår halvt af uddannede lærere og halvt af studenter. 
Procedure: 

MED-lokaludvalget på HKS har aftalt, at læreren - ved dennes fravær – udarbejder en kort 

undervisningsplan for ønsket læringsaktivitet til vikarerne.  

Lektioner hvor der i forvejen er 2 personaler tilstede vikardækkes ikke. Har vikarerne en mellemtime 

bliver de brugt som ekstra ressource da der skal betales for disse. 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 24.9.2018: 

Skolebestyrelsen ønsker på et kommende møde at blive orienteret om indholdet i vikartimer læst af 

ikke-uddannede folkeskolelærere. 

 

Skolebestyrelsesmødet den 22.11.2018: 

 

Skoleledelsen orienterer om indholdet i vikartimer læst af ikke-uddannede lærere. 

Grundlaget for orienteringen er vikarsedler indeholdende det faglige indhold i 

vikartimerne.  

Periode: 25.9.2018 til dags dato. 

 

Skoleledelsen orienterede om indholdet i vikartimerne.  

Skriftlige vikarmeddelelser fra perioden blev gennemgået. 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 22.11.2018: 

 

Skoleledelsens orientering blev taget til efterretning. 

 

7) Planlægning af skolebestyrelsens årsberetning 2019 

(kl. 19.50 – 20.05) 

 

Skolebestyrelsen drøfter plan for og gennemførelsen af skolebestyrelsens 

årsberetning.  

 

Skolebestyrelsen drøfter nedsættelse af et arbejdsudvalg, der fremlægger en plan 

for form og indhold, og udarbejder indkaldelser m.m.  

 

Skolebestyrelsens beslutning den 22.11.2018: 

 

Skolebestyrelsen har nedsat et arbejdsudvalg bestående af Naja Hansen 

og Susanne H. Bøllund. 
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Udvalget udarbejder en plan til behandling på skolebestyrelsesmødet den 

19.12.2018. 

 

8) Principper for lektier og faglig fordybelse 

(kl. 20.05 – 20.25) 

 

Skolebestyrelsesmødet den 24.9.2018: 

Princippet for lektier og faglig fordybelse blev drøftet. Skolebestyrelsen konkluderer, at der er i 

forbindelse med den afkortede skoledag er blevet mindre lektietid i fase 2 + 3 på skolen. 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 24.9.2018: 
a. Skoleledelsen giver på et kommende skolebestyrelsesmøde en tilbagemelding vedr. 

praksisvirkelighed i forbindelse med skolebestyrelsens gældende princip for lektier og faglig 

fordybelse.  

b. Skolebestyrelsen drøfter efterfølgende princippet. 

Herunder: 

Hvordan følger forældre med i elevernes lektier og emner/stof der gennemgås og er 

gennemgået i undervisningen på skolen.  

c. Skolebestyrelsen opfordrer forældrene til at oprette sig som bruger på Mee book for her at 

kunne se planerne fra lærerne. 

 

Skolebestyrelsesmøde den 22.11.2018: 

 

Skoleledelsen giver på mødet en tilbagemelding vedr. praksisvirkelighed i 

forbindelse med skolebestyrelsens gældende princip for lektier og faglig 

fordybelse. 

Med udgangspunkt i dette drøfter skolebestyrelsen, Hvordan forældre følger 

med i elevernes lektier og emner/stof der gennemgås og er gennemgået i 

undervisningen på skolen.  

 

Skolebestyrelsen drøfter principper for lektier og fagligfordybelse. 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 22.11.2018: 

 

Punktet udsættes til næste møde. 
 

9) Evt. 

 

- 

 

(kl. 20.25 - 20.30) 

 

Venlig hilsen 

 

      Lars Schmidt  Karsten Hansen 

Skolebestyrelsesformand      skoleleder 

       referent 


