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Nyløkke 4 
DK-6200 Aabenraa 
Tlf. 7376 8300  

 
Dato: 4.1.2019  
hojekolstrupskole@aabenraa.dk 
www.hkolstrupskole.dk 

 

 
 

 
 
Referat af skolebestyrelsesmødet den 19.12.2018 kl. 18.00 – 19.30. 

 

Mødested: Personalestuen  

 

Afbud: 

 

Morten D. Larsen 

Geerthana Nesaraja  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ordstyrer: Tom L. Kunstmann 
 

1) Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet den 22.11.2018 

 

Godkendt 

 

2) Godkendelse af dagsordenen 

 

Punktet ”principper for lektier og faglig fordybelse” behandles på 

skolebestyrelsesmødet den 30.1.2019 

 

./. 18.12.19 Skolebestyrelsens årshjul 1819 

 

Godkendt 

 

3) Efterretningssager 

 

a. Formand/næstformand 

 

i. Formandsnetværksmødet den 28.11.2018 

 

Udover skolebestyrelsesformænd deltog der repræsentanter 

fra skoleledergruppen (Løjt skole, Tinglev Skole og Hjordkær 

skole), skolechef Lars Borst Hansen, direktør Chris M. 

Poulsen samt udvalgsformand Kirsten Nørgård Christensen. 

 

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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Emner der blev drøftet/orienteret om (stikord): 

 

1. Kommunal økonomi til skoledrift. 

 

2. Der er 160 færre børn i Aabenraa kommunes 

skolevæsen.  

 

3. Der er 5 skoler der forventes at have et overskud samt 

5 skoler der forventes at have et merforbrug på over 

4 %. 

 

4. Der oprettes et rådgivende organ jf. den gældende  

styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes 

skolevæsen: 

 
Rådgivende organer  
§ 19 Der nedsættes et fælles dialogforum, bestående af ét 
forældrevalgt medlem fra hver skolebestyrelse, én 
medarbejderrepræsentant fra hver skole, én skoleleder fra hver 
skole samt Børne- og Uddannelsesudvalgets medlemmer, jf. 
Folkeskolelovens § 41 pkt. 4 og § 46.  
Stk. 2 Forummets opgave er at drøfte spørgsmål vedrørende hele 
skolevæsnets vilkår og udvikling og at sikre skolernes dialog med 
byrådets repræsentanter.  
Stk. 3. Formanden for Børne- og uddannelsesudvalget er formand for 
forummet.  
Stk. 4. Forummet fastsætter selv sin forretningsorden.   
 

5. Der afholdes et nyt formandsmøde i februar 2019. 

 

6. Da mange skoler har valgt at have forskudt valg til 

skolebestyrelserne anbefales der at kommunen 

afholder kurser til skolebestyrelser hvert andet år. 

 

7. Der er en forældrevalgt i skole og samfund fra 

Lyreskovskolen. Det er nemt at benytte denne 

organisations tilbud. 

 

b. Elevråd 

 

Der er planlagt juleafslutning i Agoraen med andre aktiviteter end 

der plejer. 

 

c. Skoleledelsen 

 

i. It support på skolerne 

 

Orientering om nyt forslag til den fremtidige drift og support af it på 

skolerne i Aabenraa Kommune. 

 

Forslaget indebærer, at den fremtidige drift og support 

finansieres af fælleskassen før der sker en fordeling til 

skolerne jf. fordelingsprincipperne. Skolerne finansierer  
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fortsat driften jf. forslag a og b.  

Konsekvens: De økonomiske midler til fordeling til 

almenområdet m.m. reduceres tilsvarende.  

 

Der er mulighed for at blive tilkoblet den fælles løsning 

løbende i løbet af budgetåret 2019 og efter aftale med 

skoleforvaltningen. Dette kan være afhængig af den enkelte 

skoles allerede valgte it-løsning for 2019.  

Senest den 1.1.2020 skal alle skoler være tilknyttet den 

fælles løsning. Dette drøftes i skolebestyrelsen under 

behandlingen af budget 2019.  

 

ii. Høje Kolstrup er pr 1.12.2018 ikke længere et udsat 

boligområde jf. regeringens definitioner på udsatte 

boligområder. 

 

iii. Skolen har udarbejdet retningslinjer for behandling af 

personoplysninger i MED-lokaludvalget. 

Retningslinjerne er gældende fra den 1.1.2019. 

Retningslinjerne justeres løbende. 

 

d. Medarbejderrepræsentanter 

 

3. årgangs studerende fra UC-Syd og deres lærere har besøgt 

skolen forud for skoleovertagelsen i uge 5.  

Skolen oplever robuste studerende, der har efterladt et godt 

førstehåndsindtryk. 

 

e. Øvrige 

 

Intet 

 

4) Nationale trivselsmålinger 2018 - skolebestyrelsens tilsyn 

(Kl. 18.10 – 18.20) 

 
Skoleledelsen orienterer om resultatet af de nationale trivselsmålinger 2018. 

Skoleledelsen orienterede om de nationale trivselsmålinger, der viser 

tilfredsstillende resultater. 

 

Sund Skoles evaluering viser, at der er 7,7 % af eleverne der ikke mener 

de bevæger sig i undervisningen. Skoleledelsen tænker at eleverne ikke 

rigtig er klar over hvornår der er bevægelse og hvornår der eksempelvis 
er matematik hvor man bevæger sig. 

Resultatoversigt af den nationale trivselsmåling vedhæftes referatet. 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 19.12.2018: 

 
Orienteringen tages til efterretning. 
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5) Planlægning af skoleåret 2019/2020 
(kl. 18.20 – 18.40) 

a. Klassedannelse 2019/2020 

 

Skolebestyrelsen drøfter udkastet til klassedannelsen. 

Skolebestyrelsen sender udkast til klassedannelsen til høring i MED-

lokaludvalget den 24.1.2019 

 
./. Klassedannelsen 2019/2020 

Høje Kolstrup Skole er i skoleåret 2019/2020 en tosporet skole fra 

0. årgang til 9. årgang. Derudover planlægges skoleåret med 2 

modtagelsesklasser. 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 19.12.2018: 

 

Udkastet til klassedannelsen 2019/2020 sendes til høring i MED-

lokaludvalget den 24.1.2019. 

Skolebestyrelsen er i løbet af foråret 2019 opmærksom på elevtallet 
på kommende 5. årgang. Pt er der elever til 2 klasser på årgangen. 

b. Timefordelingsplanen 2019/2020 - 

(Herunder skolens ringetider 2018/2020) 

 

Skolebestyrelsen drøfter ringetider og udkastet til timefordelingsplanen. 

Skolebestyrelsen sender evt. ændringsforslag til ringetider samt 

timefordelingsplanen til høring i MED-lokaludvalget den 24.1.2019 

 

./. Timefordelingsplanen 2019/2020 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 19.12.2018: 

i. Skolebestyrelsen foreslår at der flyttes 1 lektion billedkunst 

fra 5. årgang til 7. årgang. Dette ønskes for at tilbyde flere 

obligatoriske praktisk/musiske fag i fase 3.  

 

Skolebestyrelsen foreslår, at 5. årgang får 1 lektion tysk 
mere på 5. årgang og 1 lektion tysk mindre på 7. årgang. 

ii. Skolebestyrelsen foreslår ringetider som indeværende 
skoleår. 

iii. Timefordelingsplanen 2019/2020 sendes til høring i MED-

lokaludvalget den 24.1.2019. 

6) Lukning af SFO på grundlovsdagen (høring) 

(kl. 18.40 – 18.50) 

 

På udvalgsmødet den 13. november 2018 besluttede Børne-og 

Uddannelsesudvalget at sende forslag om lukning af SFO grundlovsdag i høring.  
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Invitation for høring gælder for skolebestyrelserne og skolernes MED-udvalg 

 

Høringsfrist: 14.1.2018 

 

./. sagsfremstillingen fra Udvalgsmødet 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 19.12.2018: 

 

Skolebestyrelsen sender følgende høringsforslag: 

Skolebestyrelsen anbefaler at gøre grundlovsdag den 5. juni til en 

lukkedag i skolernes fritidsordninger (SFO). 

7) Principper for skole-hjem-samarbejdet  

(kl. 18.50 – 19.10) 

 
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. 

 

Skolebestyrelsesmødet den 19.12.2018: 

 

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

 

./. Principper for skole-hjem-samtaler 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 19.12.2018: 

 
Punktet udsættes til næste møde. 

8) Planlægning af skolebestyrelsens årsberetning 2019 

(kl. 19.10 – 19.20) 

 

Skolebestyrelsens beslutning den 22.11.2018: 

Skolebestyrelsen har nedsat et arbejdsudvalg bestående af Naja Hansen og 
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Susanne H. Bøllund. 

Udvalget udarbejder en plan til behandling på skolebestyrelsesmødet den 

19.12.2018. 

 

Skolebestyrelsesmødet den 19.12.2019: 

 

Naja Hansen og Susanne H. Bøllund fremlægger plan for gennemførelse af 

skolebestyrelsens årsberetning. Herunder en invitation til aftenen.  

 

Skolebestyrelsens beslutning den 19.12.2018: 

 

Punktet udsættes til næste møde. 

9) Evt. 

(kl. 19.20 – 19.30) 

 

Intet 

 

Venlig hilsen 

 

      Lars Schmidt  Karsten Hansen 

Skolebestyrelsesformand      skoleleder 

 

Referent: Iben Vind-Hansen 


